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EDITORIAL
AS RELAÇÕES ESCOLA E COMUNIDADE
As relações entre a escola e a comunidade são de suma importância para as ações pedagógicas. No decorrer da história a escola
deixou de ser um espaço de transmissão de conhecimentos, para atuar
na função de um espaço de ¨relações¨.
Nesse sentido, a escola passou a oferecer aos alunos e professores a construção do conhecimento juntos, ou seja, um aprendendo
com o outro, a partir da escuta, diálogo, consciência crítica, ocupações
construtivas e do envolvimento da família.
Diante disso, a escola, por meio das ações desenvolvidas pela
equipe gestora, equipe pedagógia e comunidade, vem promovendo ações
mobilizadoras dos potenciais educativos da comunidade, apresentando
como ponto de partida a necessidade local e atraindo a comunidade para
agir em conjunto, potencializando dessa forma a capacidade de gerar
visibilidade das necessidades da comunidade. Acreditando nessa proposta
a Revista Gestão & Educação apresenta mais uma edição que permeia
as pesquisas realizadas pelos educadores que estão diariamente em
busca da qualidade para a educação brasileira.

Adriana Alves Farias
Editora-chefe da Revista Territórios
Profa. Doutora em Língua Portuguesa– PUC-SP
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A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NOS TEMPOS
PRIMÓRDIOS E OS PRIMEIROS MOVIMENTOS
PARA RENOVAÇÃO DO ENSINO NO BRASIL

ALINE DEMICHILI FERREIRA DA SILVA

Graduação em Pedagogia pela Universidade Paulista – Unip (2011); Especialista em Psicologia
pela Faculdade de Conchas – Facon (2021) Especialista em Educação Infantil pela Faculdade
Campos Salles (2020) Especialista em Alfabetização e Letramento pelo Centro Universitário Assunção – Unifai (2017); Professora de Educação Infantil na Emei Sylvio de Magalhães Figueiredo,
Alm., Professora de Educação Infantil no Cei Maria Margarida Rodrigues de Oliveira – Guida.

RESUMO
A história é uma parte muito importante da vida de todos nós, pois por meio de suas recordações
podemos compreender os fatos históricos, culturais e políticos de uma sociedade e de todo o seu
povo. Assim também se dá a história de uma disciplina, por meio de seu percurso junto à humanidade podemos analisar sua importância e todos os fatores que a fizeram como a conhecemos na
atualidade. Assim passaremos a analisar a história da matemática, dando luz sobre como surgiram
os conceitos matemáticos que conhecemos hoje e como eram utilizados antigamente pelos homens das cavernas, nômades, habitantes da Idade da Pedra e mais recentemente pelos Romanos.
Promovendo reflexões e análises em relação às contribuições, ao desenvolvimento do ensino da
matemática no Brasil e no mundo, de alguns educadores como Euclides Roxo, Anísio Teixeira, Lauro
de Oliveira, Paulo Freire (apud Miorim 1998) e outros que contribuíram direta ou indiretamente ao
cenário apresentado sobre o desenvolvimento dessa disciplina indispensável à aquisição de conceitos inerentes e a estruturação do ser humano.
PALAVRAS-CHAVE: Matemática; História da Matemática; Renovação do Ensino.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda a história da matemática sob a luz dos acontecimentos históricos,
políticos e sociais que contribuíram para a formação e construção da matemática que conhecemos
hoje.
A questão de pesquisa que se pretende responder é a seguinte: Como surgiu a matemática?
Desta forma, o objetivo geral do trabalho é analisar os fatos históricos que contribuíram para
a construção e consolidação da matemática.
Os objetivos específicos são os seguintes:
●

Apresentar a história da matemática nos tempos primórdios;
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●

Apresentar a história da matemática no Brasil;

●

Apresentar os movimentos da Matemática Moderna e da Matemática Clássica;

Assim sendo, este trabalho se justifica porque pretende analisar os fatos históricos, políticos
e sociais que impactaram sobre a matemática e a construíram da forma que a conhecemos.
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e foram utilizados métodos de análise em
discussões teóricas, por meio de pesquisa bibliográfica.
A MATEMÁTICA NOS TEMPOS PRIMÓRDIOS
A necessidade em utilizar números pode ser encontrada desde os tempos primórdios, quando os povos das savanas viviam da caça de pequenos animais selvagens, de raízes e frutas que colhiam. Esses povos habitavam principalmente, espaços abertos das savanas em regiões da África,
América central, Sul da Ásia e da Europa. Devido às mudanças climáticas, eles que eram nômades,
viviam em constante migração a procura de alimentos. Porém a busca dos alimentos era uma constante indeclinável por isso tudo tinha de ser adaptado, seus instrumentos de pedra, ossos, madeira,
carapaças de animais eram adaptados para a preparação de alimentos ou para a caça, o fogo que
dominaram, era utilizado para o aquecimento e o cozimento dos produtos. Os Australopitecos, assim
como os povos das savanas, construíam machados e facas que utilizavam para a caça, esses instrumentos foram se acumulando e surgiu então a necessidade em contá-los para a armazenagem.
O Homo sapiens, o novo homem, substituiu as moradias em cavernas por estruturas móveis – barracas construídas a partir de pele de animais com cobertura de madeira que os mesmos levavam
consigo nas caçadas.
A Idade da Pedra, assim como todas as outras épocas históricas, não compreende um período estático, a sociedade e a cultura foram se modificando com o tempo para se adaptar a um mundo
em constante transição. Nesse período a economia era baseada no binômio caçar/colher. Com o
declínio da Idade da Pedra, os povos, agora na Idade do Bronze e do Ferro, começam a se afastar
desse tipo de economia e iniciam então uma sociedade calcada em modos primitivos de agricultura
e domesticação de animais. Dá-se então a sociedade que passa de povos caçadores para uma
sociedade de agricultores. As pessoas comerciavam entre si e então surge a necessidade em registrar as partes, nas caçadas, de cada família; essas atividades dependiam da ideia de contar. Há
registros de povos da Idade da Pedra, como a tribo Sioux, que tinham calendários pictográficos com
várias décadas de história, esses registros foram evoluindo de forma linear a fim de simplificar os
símbolos utilizados pelas tribos dessa época.
Nota-se então no homem primitivo, os primeiros esforços em sistematizar conceitos matemáticos como forma, grandeza e número. Acredita-se que o conceito de número e o processo de
contar desenvolveram-se antes mesmo dos primeiros registros históricos, escritos arqueológicos
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evidenciam que o homem, mesmo há milhares de anos já possuía a capacidade de contar
e o fazia conjecturalmente. Com base em tais informações podemos admitir que o homem primitivo
já possuísse senso numérico, pelo menos ao ponto de identificar mais e menos, quando retirado
ou acrescentado alguns objetos de um pequeno conjunto. Nas tribos era necessário saber quantos
eram seus membros e a quantidade de carneiros do rebanho. Para saber se os carneiros estavam
diminuindo os homens primitivos utilizavam métodos de contagem simples, que empregavam o princípio de correspondência biunívoca, que consiste em corresponder cada animal a um tipo de marcação, dentre os mais utilizados estavam fazer ranhuras no barro ou em pedras, dar nós em cordas
e produzir entalhas de madeiras, mais tarde desenvolveram sons vocais para registrar oralmente
as quantidades dos objetos e mais tarde ainda surgiram os símbolos para a representação desses
números, os símbolos vieram com o desenvolvimento da linguagem escrita. Com estudos de antropólogos atuais sobre os povos primitivos sabemos que utilizavam palavras diferentes para diferenciar dois homens de dois carneiros, algo que assemelha ao que utilizamos hoje para diferenciar um
par de sapatos e um casal de coelhos ou até mesmo uma junta de bois e uma parelha de cavalos.
O processo de contar fora sistematizado quando surge à necessidade em efetuar contagens
mais complexas, surge então o conceito das bases, como os dedos do homem constituíram um
indicio de correspondência conveniente, o 10 fora escolhido como o número de base utilizado primeiramente.
Já no Egito a matemática tinha um caráter essencialmente pratico, não era formada por um
conjunto de conhecimentos interligados e sim por um conjunto de conhecimentos em desordem.
Assim como outros povos, os egípcios utilizavam a correspondência para a contagem só que agora
para números muito maiores, nessa relação estavam sete elementos, assim, um traço vertical representava uma unidade; um osso de calcanhar invertido representava o número 10; um laço valia
100 unidades; uma flor de lótus correspondia a 1.000 unidades; um dedo dobrado valia 10.000;
100.000 unidades eram representadas por um girino e por fim uma figura ajoelhada, que talvez representasse um deus, valia 1.000.000, com a junção desses símbolos eles representavam números
ainda maiores. Nos tempos atuais se invertemos a ordem dos algarismos na hora de escrevermos
os números, estaremos diante de um outro número, os egípcios não se preocupavam com a ordem
dos símbolos por isso a possibilidade de números que eles obtinham eram muito limitadas.
Não conseguimos dar uma data exata para o surgimento da matemática, tanto aritmética
quanto geométrica, Hérodo (apud Miorim, 1998) sugere que a geometria tenha surgido no Egito,
devido à necessidade em se fazer medições nas terras que eram inundadas pelo rio Nilo. Já Aristóteles sugeriu que a geometria teria seu surgimento também no Egito, porém como lazer para alguns
sacerdotes.
Os romanos sem sombra de dúvidas têm uma contribuição significativa para a matemática
atual, esses povos não utilizavam símbolos para representar os números eles utilizavam e utilizam
ainda hoje o sistema de numeração escrita, esse sistema está inserido no contexto escolar dos dias
atuais.
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Como podemos notar os povos de antigamente utilizavam a matemática como algo para
organizar a vida em sociedade, para além disso, precisamos encarar a Matemática como uma linguagem universal e essencial para a vida em sociedade, uma ciência que nos permite organizar,
descrever e resolver variadas situações do nosso dia a dia.
PRIMEIROS MOVIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DO ENSINO NO BRASIL
No Brasil a matemática teve apoio de vários revolucionários, assim como esbarrou em questões políticas e militares que cercearam seus avanços, promovendo retrocessos.
As contribuições de Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, nascido em Aracaju, Sergipe no
ano de 1890 e falecido em 1950, foram essenciais para o desenvolvimento da matemática nas escolas. Euclides que era graduado em Engenharia Civil pela escola Politécnica do Rio de Janeiro, fora
professor substituto e catedrático de matemática do Colégio Pedro II e posteriormente Diretor do Externato, fora também catedrático concursado do Instituto de Educação; diretor do ensino secundário
do Ministério da Educação e Saúde; participante do Conselho Nacional de Educação; membro da
Comissão Nacional do Livro Didático e posteriormente Presidente dessa comissão. Atuou também
como sócio na associação Brasileira de Educação pertencendo ao Conselho Diretor e participando
da Seção de Ensino Secundário como membro e como Presidente.
Em meados dos anos 20 Euclides que estava instigado por movimentos internacionais que
buscavam a renovação matemática do ensino, iniciado no final do século XIX, e ajustado ao movimento da Escola Nova, propôs uma mudança metodológica e curricular no Colégio Pedro II, no qual
era o então diretor. As ideias de Felix Klein (1910, apud, Roxo, 1929, que haviam sido implantadas na
Alemanha e estavam sendo difundidas pelo IMUK, atual International Comission Mathematical on
Instruction (ICMI), estimularam Roxo (1929) nesse movimento. Schubring (1999, p. 29 – 30), diz que
além de ser o primeiro movimento internacional com tal finalidade, foi também o único movimento
dentre as áreas tratadas na escola naquela época, e mais, a matemática costumava se apresentar
como um paradigma para o pensamento lógico, a matemática escolar era apresentada com um caráter paralisado e desligado da realidade do contexto dos alunos. Daí surgiu a necessidade em se
fazer uma reforma. Assim, as tendências procuravam:
1Tornar essencialmente predominante o ponto de vista psicológico – significa que o
ensino não deve depender unicamente da matéria ensinada, mas deve atender antes de
tudo ao indivíduo a quem se tem de ensinar. Um mesmo assunto deve ser exposto a uma
criança de seis anos de modo diferente por que o é, e a uma criança de dez ainda de maneira diversa (...). Aplicado ao ensino da Matemática, esse princípio geral nos conduz a começar sempre pela intuição viva e concreta e só pouco a pouco trazer ao primeiro plano os
elementos lógicos e adotar, de preferência, o método genético, que permite uma penetração
lenta das noções;
2Na escolha da matéria a ensinar, ter em vista as aplicações da Matemática ao conjunto de outras disciplinas – procurando aliviar o estudante de uma grande sobrecarga de
estudo, cujo interesse é puramente formalístico e tornar o ensino mais vivo e mais produtivo
(...).
3Subordinar o ensino da Matemática à finalidade da Escola Moderna – tornar os indivíduos moral e intelectualmente aptos a cooperarem para o sucesso prático.
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Daí decorre a necessidade se terem em vista, no ensino da Matemática, as suas aplicações
às ciências físicas e naturais e à técnica (...). Mais ou menos de acordo com esses princípios, têm sido reformados os programas dos cursos secundários de quase todos os países
civilizados, inclusive a Rússia, o Japão e a Argentina. (Roxo, 1929, p.iv-v)

A proposta de Euclides Roxo (1929) ocasionou uma definitiva e profunda mudança nos programas de matemática desse colégio. Com os trabalhos voltados essencialmente para o ponto
de vista psicológico, a matemática passou a ser aplicada ao conjunto de outras matérias e passa
também a ser tratada como um conjunto de saberes unificados, pois até então o ensino da matemática era dividido e suas áreas eram oferecidas separadamente. Essa reforma foi homologada pelo
decreto nº 18.564 de 15 de janeiro de 1929. Euclides Roxo (1929) foi o autor da obra Matemática
Elementar, ele se baseou no modelo de texto que Breslich escrevera sobre a escola secundaria da
época e na matriz de ideias educacionais de Felix Klein (1910, apud, Roxo 1929). Os livros de Roxo
(1929) inovaram a literatura didática, pois foram os primeiros que trilhavam mudanças para o ensino
da matemática no Brasil, na época. Para Carvalho (2003), esses livros traziam aspectos educacionais que são considerados, por educadores de nossa época, atuais, e que representavam mesmo
uma luta para a restauração do ensino-aprendizagem da matemática no país. Alguns professores se
opuseram a esse tipo de mudança, por apresentar textos completamente diferentes das doutrinas
e dos caminhos escolares da época, Ramalho Novo, Sebastiao Fontes e Almeida Lisboa criticaram
publicamente os livros e a então proposta de Roxo.
Segundo o próprio Euclides Roxo (1929, p. 13), os programas representam a primeira tentativa de atualização dos métodos de ensino da Matemática nos cursos secundários do País. Entre
1930 e 1931 ele também escreveu artigos, que foram publicados no Jornal do Comercio, nos quais
ele fundamentava suas propostas para o ensino da matemática.
Francisco Campos assume em 1930 o recém-criado Mistério da Educação e Saúde. Em
1931, Campos reformulou o ensino secundário e utiliza as renovações de Roxo (1929) para a reformulação do ensino matemático. Como a reforma foi imposta de forma dominadora nacionalmente,
surgiram novas reações opositoras, que agora partem de várias partes nacionais: da Igreja, que
tinha a frente o Pe. Arlindo Vieira, do Exército, representado pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro
e mais uma vez de Almeida Lisboa, então professor catedrático do Colégio Pedro II. A proposta de
Roxo, que seria implantar progressivamente as mudanças no ensino da matemática a partir de 1929
e estar totalmente implantada até 1931, acaba sendo contrariada. Dá-se a extinção da coleção,
Matemática Elementar, e ele passa de autor a coautor da obra, já existente, Curso de Matemática
juntamente com Cécil Thiré e Melo e Souza (1929, apud Roxo, 1929).
Gustavo Capanema assume o Ministério da Educação e Saúde em 1934, nesse mesmo ano
a constituição prevê a elaboração do Plano Nacional de Educação, que será elaborado pelo Conselho Nacional de Educação somente dois anos mais tarde pelo então ministro. Para iniciar esse
trabalho, Capanema distribui um questionário que teve como objetivo recolher estudos e informações para a construção desse novo plano, esse por sua vez investigava todos os graus de ensino.
Questões foram levantadas acerca de qual orientação deveria ser dada para o ensino secundário e
para discutir essas questões.
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A Associação Brasileira de Educação promoveu, entre maio e agosto de 1937, várias conferencias, entre os reunidos estava Euclides Roxo. Ele expõe suas ideias sobre o ensino da matemática, defendidas desde 1929, que haviam sido implantadas pela Reforma Francisco Campos, bem
como suas origens.
Com o golpe militar de 1937 o Plano Nacional não entra em vigor e a Reforma Francisco
Campos permanece. Nesse mesmo ano, Roxo escreve o livro A Matemática na Escola Secundaria,
onde procura sistematizar as principais tendências dos movimentos de reformas, buscou tratar de
forma geral os conceitos da Escola Nova em relação ao ensino da matemática. Mostra-se sempre
preocupado com a formação dos professores desse ramo de ensino e se faz presente no contexto
de discussões sobre a educação brasileira. No desenvolvimento dos programas de matemática,
esteve sempre presente lutando bravamente para sustentar suas ideias.
Pode-se notar que Euclides Roxo (1929) esteve fielmente informado acerca de discussões no
mundo, sobre o que hoje chamamos de educação Matemática e sobre as renovações educacionais.
Desde o final dos anos 20 até o início dos anos 40 lutou bravamente por mudanças no ensino da
matemática.
MATEMÁTICA MODERNA E MATEMÁTICA CLÁSSICA
Com os avanços tecnológicos ocorrendo no mundo, por volta dos anos 50 surge a preocupação com a matemática, pois ela auxiliava na construção e manutenção das grandes máquinas
industriais. Nasce no mundo a Matemática Moderna, que rapidamente atingiu o Brasil. Esse movimento tinha como objetivo acabar com o ensino da matemática baseado na memorização de regras.
As Matrizes e Probabilidades foram enfatizadas nesse currículo moderno e a teoria do conjunto veio
para unificar a linguagem dos vários caminhos matemáticos.
As principais intenções do Movimento da Matemática Moderna foram referenciadas por Fiorentini (1995), citando Miorim, Miguel e Fiorentini:
I – Unificar os três campos fundamentais da matemática. Não uma integração mecânica,
mas a introdução de elementos unificadores como a Teoria dos Conjuntos, as Estruturas
Algébricas e as Relações e as Funções;
II – Dar mais ênfase aos aspectos estruturais e lógicos da matemática em lugar do caráter
pragmático, mecanizado, não justificado e regrado, presente, naquele momento na matemática escolar;
III – o ensino de 1º e 2º graus deveria refletir o espírito da matemática contemporânea que,
graças, ao processo de algebrização, tornou-se mais poderosa, precisa e fundamentada
logicamente. (p.13-14)

Com o fim do Estado Novo, inicia-se uma nova Constituição liberal e democrática, que determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para criar leis
sobre a educação nacional. O Ministério da Educação e Saúde, que buscavam uma postura progressista, começam a apoiar os Movimentos da Matemática Moderna.
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Fundamentando-se em Libaneo, Fiorentini (1995), ressalta que naquele momento o que predominava era a Matemática Clássica, onde, o modelo euclidiano e a concepção platônica da Matemática, eram enfatizadas e consideradas quase impossíveis de se realizar. O ensino era centrado
no professor e esse, assumia a posição de transmissor e expositor dos conhecimentos, já com o
aluno ficava o papel de decorar os conceitos matemáticos e repassa-los nos momentos de avaliação, como nos mostra Fiorentini:
Sob essa concepção simplista de didática, é suficiente que o professor apenas conheça a
matéria que irá ensinar. O papel do aluno, nesse contexto seria o de copiar, repetir, reter e
devolver nas provas do mesmo modo que recebeu”. (1995, p.7)

Fiorentini (1995), baseado em Pavanello, destaca ainda a dualidade do ensino da matemática
nesse período e que aprender Matemática era privilégio de poucos. A escola apresentava um ensino mecânico para as classes mais baixas, e para a classe dominante era apresentava com mais
exatidão e lógica. “O importante não era a formação de uma disciplina mental, mas sim, a instrumentalização técnica do indivíduo para a resolução de problemas”. (Forentini, 1995, p.8).
Na mesma década, surge o movimento denominado Pedagogia Ativa que vem para se opor
a Matemática Clássica, com a proposta de transferir os aspectos lógicos para os aspectos psicológicos, da disciplina para a espontaneidade, onde o aluno fosse valorizado e considerado no centro
do processo de ensino aprendizagem e onde o importante era a qualidade e não a quantidade. O
importante nessa proposta, que foi fundamentada nos conceitos de Jean Piaget (1971, apud RAPPAPORT, 1981), era aprender a aprender, denominando como Proposta Construtivista.
Por apresentar o espontaneísmo do ensino, essa proposta recebeu diversas críticas, pois
foi entendida como se não levasse em consideração os conteúdos tradicionais, como as críticas
abafaram as inúmeras contribuições, as mudanças perderam-se antes mesmo de chegarem efetivamente ao cotidiano escolar. A escola tradicional e o movimento escolanovismo consideravam
que as descobertas eram o caminho para o entendimento dos conceitos matemáticos, entretanto,
a descoberta para a tendência tradicional aconteciam em um ambiente platônico e ideal, já para a
tendência escolanovista se dava no mundo onde realmente os sujeitos viviam.
Com o movimento escolanovista, a concepção empírico-ativista do processo de aprendência
ganha seu espaço, aliada aos conhecimentos filosóficos de John Dewey (1979), essa concepção
chega ao Brasil em 1920. Dewey (1979) entendia o homem como um ser inserido em um ambiente
favorável a mudanças, e na sua visão, propiciar que as crianças desenvolvessem habilidades e aptidões por meio de experiências vividas por elas próprias, seria o verdadeiro papel da escola, pois
o conhecimento seria um instrumento de conduta e o raciocínio seria algo que se desenvolvia buscando superar as reais limitações do homem. Buscando um movimento renovador do ensino, vários
educadores tomaram como modelo essa corrente nas décadas de 1940 e de 1950.
Foram várias as iniciativas educacionais que compreendem o período de 1950 a 1964, em
Salvador, no Estado da Bahia, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular de Educação (Centro Educacional Carneiro Ribeiro), dando início a sua ideia de escola-classe e escola-parque. Em 1952 no
Ceará, baseado nas teorias de Jean Piaget (1971, apud RAPPAPORT, 1981), Método Psicogenético,
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o professor Lauro de Oliveira inicia uma nova didática para o ensino da matemática.
No ano de 1953 é criado o Ministério da Educação e Cultura, e a educação passa a ser
administrada pelo seu próprio Ministério, pois até então era dirigida pelo Ministério da Educação e
Saúde, que passa a ser somente Ministério da Saúde. Em 1962, substituindo o Conselho Nacional
de Educação, é criado o Conselho Federal de Educação. E juntamente os Conselhos Estaduais de
Educação. Nesse mesmo ano são criados o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional
de Alfabetização inspirados no Método de Paulo Freire (1996).
No ano de 1964 com o golpe militar foram abortadas todas as iniciativas de revolucionar
a educação brasileira com o discurso de que as propostas eram subversivas. Muitos educadores
foram perseguidos, alguns foram mortos e outros demitidos, se exilaram, até trocaram de função,
pois apresentavam uma ideologia oposta ao do movimento. Moacir Gadotti (2003) cita Paulo Freire
(1996) e uma de suas obras, Pedagogia do Oprimido, no Regime Militar, ambos são exemplos de
educadores que sofreram nessa época:
Em 1967, ao concluir o curso de Pedagogia, escrevi meu trabalho final sobre Educação
como prática da liberdade. Paulo Freire era conhecido principalmente por seu método de
alfabetização de adultos. Concentrei meu estudo no terceiro capítulo, que trata de massificação versus educação. Três anos haviam se passado do golpe. Os jornais e até mesmo
alguns intelectuais apenas começavam a tornar conhecimento da brutalidade do regime. A
Pedagogia do oprimido ainda não havia sido publicada. Li-o pela primeira vez em francês,
quando já estava no exterior, em Genebra, trabalhando com Paulo. O encontro em 1974,
na Universidade de Genbra, com o educador que eu havia estudado sete anos antes, foi
muito emotivo para mim. Era tudo com que eu sonhava na terra de Jean-Jacques Rousseau.
(2003, p.48)

A antidemocracia do golpe, levou muitos estudantes a prisão, alguns foram feridos e até
mortos em confrontos com policiais, universidades e escolas eram invadidas e depredadas; a União
Nacional dos Estudantes foi proibida de funcionar; um Decreto de Lei de n. 477 silenciou professores e alunos; o Ministério da Justiça declara na época, que os estudantes tinham que estudar e não
podiam fazer baderna. Nesse momento deu-se a grande expansão das universidades brasileiras, é
criado então o vestibular classificatório, para ajudar aqueles que tiravam boas notas e podiam ser
classificados, porém não conseguiam vagas.
A educação brasileira estava sofrendo mudanças, alguns educadores pensavam em projetos
e planos para erradicar o analfabetismo, considerando as diferenças econômicas, culturais e sociais
de cada região. É criado o MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização – que tinha como principal objetivo, extinguir o analfabetismo e aproveitava em sua didática o método Paulo Freire. Como
o movimento não atingiu o seu objetivo e sofria denúncias da oposição, foi extinto.
A Lei 5.692 foi criada em 1971, no momento mais rigoroso da ditadura militar, onde qualquer
manifesto contrário aos interesses do governo era impedida, quase sempre com violência física.
Essa Lei de Diretrizes e Bases tinha como objetivo principal a formação de cunho profissionalizante,
que contribuísse para o aumento da produção brasileira.
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Nos anos 80, se opondo as tendências tecnicistas, o construtivismo baseado na Epistemologia Genética de Jean Piaget se fortalece, dando início ao um novo olhar do ensino aprendizagem
da Educação Matemática, essa oposição desprendia-se das concepções realizadas anteriormente
pelos escolanovistas. Essa tendência pedagógica piagetiana apresentou-se de forma a influenciar
decisivamente o ensino da Matemática e contribuiu para a fundamentação teórica dos estudos. O
conhecimento matemático, segundo o construtivismo piagetiano, é uma interação reflexiva do homem com o meio ambiente, assim o saber é constituído com uma construção humana, um processo
onde as estruturas se relacionam entre formas e grandezas reais. A interação e a abstração reflexiva são de total importância para a compreensão dessas estruturas, sendo necessário estabelecer
relação entre objetos, ações e ideias. O construtivismo tem como finalidade principal, a formação
formativa, uma vez que os conteúdos matemáticos executem o papel de intermediador para a construção das estruturas cognitivas. O importante agora é aprender a aprender. (FIORENTINI, 1995).
Essas ideias buscavam mudanças para o ensino da matemática, segundo Gurgel (1995), predominaram no período de 1980 a 1995, e ocorriam em vários países, apresentando alguns pontos
de convergência nas propostas: direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação de estudos
posteriores; valorização do aluno e seu papel ativo na construção do seu conhecimento; ênfase na
resolução de problemas; a exploração da Matemática por meio de experiências vividas no cotidiano;
ampliação do campo de conteúdos, incluindo, já no ensino fundamental, elementos de estatística
e de probabilidade; necessidade de envolvimento de diversas áreas de conhecimento para o entendimento e/ou análise de uma situação problema; incentivo do entendimento dos alunos sobre a
importância do uso da tecnologia e o acompanhamento de sua permanente renovação. No Brasil,
algumas dessas ideias foram incorporadas pelas propostas curriculares de Secretarias de Estados
e Secretarias Municipais de Educação, a partir de 1990.
Fiorentini (1995) destaca que o fracasso do movimento Modernista da Matemática é evidenciado pelas dificuldades apresentadas em seu ensino aprendizagem. Os estudos começam a
demonstrar que os estudantes malsucedidos na escola, não necessariamente seriam malsucedidos
na vida social (fora do contexto escolar), esses estudos levaram os estudiosos a voltarem seus esforços para os aspectos socioculturais da Educação Matemática.
Para a aquisição satisfatória de um novo conhecimento, seria interessante a escola levar em
consideração os conhecimentos prévios dos alunos e os fatores que direta ou indiretamente contribuem para o fracasso do ensino da matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do resgaste da história da matemática, podemos compreender as contribuições culturais, históricas e políticas que ocorreram, construindo, transformando e dando origem a matemática
que temos hoje. Nesse sentido, fica claro a importância da história de vida da humanidade e da
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necessidade da construção de um método de registro e organização que pudesse abarcar
as necessidades de organização, contagem e registro. Assim, observamos que a matemática surgiu
da necessidade dos povos primórdios em organizar, contar e registrar seus objetos, animais e ferramentas. Com o passar do tempo, a matemática, acompanhou a evolução da humanidade, e passou
a registrar de formas mais elaboradas e versáteis os números e registros de uma sociedade plural e
desigual, onde as riquezas são divididas entre poucos e a pobreza partilhada por muitos.
No Brasil a matemática teve apoio de vários revolucionários que incentivaram e buscaram
disseminar conceitos e teorias matemáticas nos currículos escolares, a fim de construir movimentos
que se aproximassem das necessidades reais de vida e trabalho do nosso povo e sociedade. Esses
movimentos de renovação foram interceptados por ideais políticos e militares, deixando a educação
estagnada num mesmo patamar.
E assim, com vistas na história construída pelos antepassados, podemos compreender que a
matemática de hoje é produto de um processo sistematizado, que se consolidou ao longo do tempo
e baseado nas questões políticas e sociais. 				
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RESUMO
Não é novidade a segregação, marginalização, escravização que ocorreu durante séculos no Brasil
com o povo negro. Historicamente foram colocados à margem da sociedade e essa marginalidade
foi sustentada por teorias racistas e fundamento o “Mito da Democracia Racial” durante o século XIX.
As relações desiguais entre os direitos da população branca e a população negra, maioria no Brasil
exige o resgate dessas desigualdades por meio de ações formativas e políticas afirmativas fruto de
lutas e organização dos Movimentos Negros na sociedade civil. A promulgação Lei 10.639/2003 torna
obrigatório o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como conteúdos a serem inseridos em todas as disciplinas do currículo escolar. Sendo a educação parte da construção histórica
e um direito de todos, cabe às esferas governamentais a garantia de uma educação de qualidade,
quanto da inserção no currículo de novas demandas para que tenhamos uma educação antirracista.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Africana; Cultura Afrobrasileira; Negros.
INTRODUÇÃO
A representatividade não depende do outro falar por alguém, mas sim de todos ecoarem
suas vozes de forma singular em um espaço coletivo contra a voz do sistema opressor monolítica e
estrondosa. O ser humano é um ser múltiplo e se constitui em único, singular, irrepetível.
Vidas negras importam, isso significa dizer que cada vida importa, cada pessoa importa e
cada pessoa tem uma voz e essa voz pode e deve falar alguma coisa sobre a negritude que é diferente de todas as outras mesmo compartilhando um mar de memórias.
Continua a se repetir os erros e os equívocos do passado, só que com um agravante que está
no fato de ser estruturado sobre uma situação política, econômica profunda e intensa que repercute
de forma violenta em dados da exclusão em todo território nacional, sobretudo nas franjas sociais,
ou seja, nas minorias mais vulneráveis em que se faz presente de forma maciça o negro.
A repercussão e os efeitos se dão sobretudo na comunidade negra que sempre foi de forma
permanente, dilatante e intensa apresenta esses dados que compõe uma tragédia para a
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comunidade afrobrasileira. A política socioeconômica do atual governo ampliou a desigualdade e quem sofre os efeitos devastadores de uma política que não inclui as minorias são os negros
que sofrem com as duras consequências de um governo que governa para uma seleta minoria privilegiada.
A nossa sociedade está assentada em cima de valores que são totalmente contraditórios e
valores que que apresentam muitos equívocos uma vez que não se tem a noção que somos parte
de um todo, ou seja, se somos parte de um todo, se somos a expressão e o fruto dessa sociedade
humana significa que precisamos estender as mãos, significa que nós precisamos auxiliar nosso
próximo que nada mais é do alguém que vem a nos de formas misteriosas por estar passando por
uma situação difícil, uma situação bastante complicada e que exige de nós apoio, acolhida, guarida
por causa de nossa capacidade de solidariedade frente ao sofrimento do(a) outro(a).
Vivemos um individualismo extremo e o que percebemos que o que importa é primeiro “eu”,
segundo “eu” e terceiro “eu”, isso dificulta qualquer ação solidária, qualquer forma de compadecimento frente ao sofrimento do outro.
A desigualdade racial que vivemos é fruto de sequelas e das mazelas que vivemos na escravidão que tivemos em nosso país. Ninguém quer doar, ninguém quer compartilhar, ninguém quer
repartir e não há interesse e vontade política para se resolver os graves problemas que enfrentamos
em nosso país, uma vez se quiséssemos de fato resolver esses problemas a desigualdade racial
não existiria mais, em nossas relações uma vez que a maioria da população é negra.
O Brasil precisa enfrentar o debate racial como se deve, isso se deve ao fato que é muito
difícil ser negro e negra em um país que ainda insiste no mito da democracia racial que ainda insiste
em colocar como violento quem se põe contra o sistema que é violento, é um país que tem a lógica Casa Grande e Senzala muito arraigada e enraizada com totais possibilidades de outro tipo de
existência que não seja a da norma, a da regra, restituindo as humanidades negadas e deixar que
população negra seja vista por meio de sua negritude e do seu axé.
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico a partir da temática sobre o ensino de história
afrobrasileira na Escola e todas as possibilidades que isso representa em um universo que está
imerso de negros e negras, mas que quem determina o que se pode ou não fazer é uma elite branca, jocosa que discrimina, segrega e que não vê o outro como humano ser.
LITERATURA INFANTIL E A CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA
A Literatura Infantil começa a aparecer no Brasil no final do século XIX, período em que as
primeiras obras infantis vieram para atender as necessidades da burguesia branca, tomando para si
os clássicos europeus.
Em 1975 a Literatura começa a ser comprometida com outra representação da vida social
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brasileira, mais tarde foram aparecendo as primeiras obras que hoje são estudadas como
Literatura Africana e Literatura Afrobrasileira.
Entre as instâncias responsáveis pelo endosso do caráter literário de obras que aspiram ao
status de literatura, a escola é fundamental. A escola é a instituição que há mais tempo e
com maior eficiência tem cumprido o papel de avalista e de fiadora do que é literatura. Ela
é uma das maiores responsáveis pela sagração ou pela desqualificação de obras e de autores. Ela desfruta de grande poder de censura estética - exercida em nome do bom gosto
– sobre a produção literária (LAJOLO, 2001, p. 19).

É importante salientar que a presenças de personagens negras é sempre mediada por esse
distanciamento racial que de modo geral produz estereótipos, estamos nos referindo ao caso dos
personagens negros de Monteiro Lobato (2005), por exemplo, quando pensamos na Obra do Sítio
do Pica-Pau Amarelo retratadas como serviçais, sem família e aptos a malandragem como um fator
biológico natural coo é o caso do Saci-Pererê, Tia Anastácia e o Tio Barnabé (LOBATO, 2004).
Levando em conta que a formação da identidade da criança emprega processos de reflexão,
observação e por meio de trocas entre o indivíduo e meio em que está estabelecido, os referencias
que a criança tem influenciam diretamente nessa construção como por exemplo, brinquedo, personagens de filmes, desenhos e históricas. A Literatura infantil se torna ferramenta de construção e
informação da identidade e pertencimento da criança negra.
Reconhecemos que a literatura é de vital importância para os seres humanos uma vez que
por intermédio da arte literária, os homens estabelecem vínculos, por meio da literatura e do ato de
ler e ouvir histórias as crianças são habilitadas a expandir seu campo de conhecimento tanto na
língua escrita quanto na oralidade.
[...] é através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros
jeitos de agir e ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia, filosofia, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula
(ABRAMOVICH, 1995, p. 17).

Reconhecendo toda a importância que o papel da literatura carrega trazemos para a nossa
reflexão o branqueamento da literatura infantil que é uma ideia introjetada que apenas valoriza personagens e culturas de pessoas brancas e europeias ao serem apresentadas a este contexto como
único possível, crianças negras tendem a rejeitar qualquer coisa que assemelhem ao universo de
pessoas negras.
Contos populares de tradição africana e afrobrasileira são importantes e significativos como
uma forma de preservação da memória e da tradição. Religiões de matriz africana trazidas em livros infantis podem se transformar em um importante instrumento par ao combate da intolerância
religiosa que vivemos na atualidade em nossas relações que estabelecemos nos vários segmentos
da sociedade.
É preciso ter cuidado com os estereótipos saturados com personagens negros apresentados
para as crianças. Como este negro está sendo apresentado? Qual papel que ele ocupa na história?
Esse é um papel relacionado ao bem ou ao mal? É de fundamental importância o cuidado com esse
olhar.
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O PAPEL DA ESCOLA ANTIRRACISTA
Baseados nos conceitos de uma educação antirracista é papel da escola refletir a maneira
como as literaturas que abraçam a cultura africana e permeiam o universo das bibliotecas e das
salas de aula.
As escolas e seus currículos são territórios de produção, circulação, conciliação de significados e configuram espaços privilegiados de concretização da política de identidade para a valorização da diversidade.
É de extrema importância a presença de literatura africana e afrobrasileira em um currículo
que preze pela diversidade. Para além da escolha com um currículo comprometido com a diversidade é importante ressaltar que o ensino de história e culturas afrobrasileiras é garantido pela Lei Nº
10.639/2003.
A grande maioria da população brasileira que é negra e, consequentemente, enfrenta essa
realidade dentro das Escolas e que não se pode ser deixada de lado, há que se criar espaços para
que essas questões sejam discutidas com os alunos, professores, pais, direção, equipe técnica,
supervisão de ensino e por autoridades especializadas sobre a África Negra.
A Lei Nº 10.639/2003 entre suas metas visa garantir:
[...] o direito dos negros, assim como de todos os cidadãos brasileiros, cursarem cada um
dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores qualificados para o ensino de diferentes áreas de conhecimentos; com formação
para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e
capazes de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos étnicorraciais entre
eles descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos indígenas. Estas condições materiais das escolas e de formação de professores são indispensáveis para uma educação de qualidade para todos, assim como é o reconhecimento e valorização da história,
cultura e identidade dos descendentes de africanos (BRASIL, 2003, p. 11).

A discussão da questão racial no Brasil é um problema de discussão, de reflexão no meio
acadêmico desde 1.822 quando se inicia o processo de se pensar a nação brasileira.
A fábula das três raças sempre foi um
Curinga para a representação da mestiçagem nacional. Uma mestiçagem que, de romântica
se transforma em biológica e degenerada, para virar símbolo de cultura nacional, ícone do
Estado nos anos 30, exemplo para o mundo na década de 50, e associar-se à malandragem.
[...] O mestiço surge, dessa maneira, constantemente reinvestido como espaço da ambiguidade, suporte de representações (SCHWARCZ, 2018, pp. 60-61).

A carência de referências negras para a formação de crianças resultará em produção de
atitudes racistas e preconceituosas pautadas nos estereótipos de raças construídos ao longo da
história.
A presença e o trabalho da literatura afrobrasileira dentro da sala de aula é potente não
apenas para a construção de identidade de crianças negras, mas também mostrando crianças de
outras ascendências, sobretudo a branca, a naturalização de corpos negros.

19

Revista Gestão & Educação – Junho 2022

Junho 2022

Nesse sentido:
[...] ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos e escolas
abrindo-se assim novos territórios para práticas formativas que girem em torno da História
e Cultura Africana e Indígena, relações étnicorraciais, diversidade, preservação de nosso
patrimônio material e imaterial (ROCHA, 2012, pp. 98-99).

Ao receber uma educação envenenada elos preconceitos elas também têm suas estruturas
psíquicas afetadas, além disso, a memória da história do nosso país não pertence somente aos negros ela pertence a todos, portanto, é preciso que todos conheçam a verdadeira história do Brasil e
não, a propositalmente embranquecida.
Não basta a escola estar preenchida de livros com essa temática se não for realizado um trabalho de mediação crítica por meio dos livros. Mas, afinal como é feita a contação dessas histórias?
A forma como essas histórias são apresentadas para as crianças, assim como o lastro que é
construído após a contação são aspectos tão significativos como a história em si, dessa maneira é
importante e fundamental a formação de professoras e professores para que entendam, construam
e se empenhem na educação antirracista.
Cabe ainda a nós uma reflexão sobre a indivisibilidade de escritoras e escritores negros para
que futuros educadores, mediadores, historiadores, críticos de história para as crianças. Como tem
sido a nossa formação antirracista? Quais autores e autoras negros temos estudados? Quais discussões sobre essa temática temos construído com nossos pares na Escola?
As ações afirmativas constituem-se em políticas de combate ao racismo e à discriminação
racial mediante a promoção ativa da igualdade de oportunidades para todos, criando meios
para que as pessoas pertencentes a grupos socialmente discriminados possam competir em
mesmas condições na sociedade (MUNANGA & GOMES, 2006, p. 186).

A falta de autores e autoras negras no meio acadêmico é também consequência do branqueamento do currículo universitário, sabemos que existem excelentes textos e pesquisas sendo
produzido pelo povo negro e esse, deveria ser um movimento em nome de um currículo quer ser
emancipatório e que façam parte dos estudos e pesquisas na academia, assim como é incômodo o
branqueamento da literatura infantil, o eurocentrismo dos currículos das universidades deve urgentemente ser discutido.
O Brasil é um país multicultural em que temos a influência da cultura afrodescendente, indígena, europeia, temos várias participações de culturas para a formação de nossa cultura, de nossa
identidade, de nossa formação de povo, de nação.
[...] se evidencia quando em condições sociais dadas, de supostas qualidades entre brancos
e negros, se identifica um favorecimento para um determinado grupo nos aspectos social,
educacional e profissional. Fato que expressa um processo institucional de exclusão social
do grupo, desconsiderando suas habilidades e conhecimentos (CAVALLEIRO, 2005, p. 26).

Os negros e os afrodescendentes tem uma participação muito forte na formação do povo
brasileiro. Temos no Brasil uma diversidade muito forte e isso é perceptível na cultura, na dança, no
vocabulário, na culinária, na forma de colocar diante do sagrado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei Nº 10.639/2003 torna obrigatório no Ensino Fundamental e Médio o estudo de História
e Cultura Afrobrasileira, não previa o ensino da cultura indígena nas escolas brasileiras. O texto estabelece que o conteúdo programático inclua diversos aspectos da história e da cultura dos povos
que formaram a população brasileira.
A nossa cultura, nossos costumes, nossas práticas estão permeados da presença de escravos negros no período da escravização, por exemplo a origem de nossa bebida, de nossa culinária,
de nossa dança, no nosso vocabulário.
Quando se pensa no negro, logo se tem a ideia de escravo, ou o pior, no preconceito não se
pensa na influência que nossa cultura e formação da nação brasileira graças a presença do negro
e sua cultura em nosso território.
No contexto educacional, as medidas afirmativas que visam combater as desigualdades sociais brasileiras, bem como propiciar desconstruções e construções necessárias para práticas da
promoção de igualdade racial.
A legislação pertinente à Educação das Relações Étnicorraciais vislumbrando mudanças de
olhares e sentido novo sobre a população negra brasileira com novas abordagens históricas, sociais
e culturais.
A base de tudo vem da cultura negra. Os egípcios eram negros, sem contar que o berço da
humanidade está na África. A maioria dos estilos musicais vem do negro. A cultura negra é grandiosa. O Brasil foi criado por três raças o negro, o índio e o português (branco), mas só uma é ensinada
na escola e pela visão do dominador, do descobridor e não pela voz silenciada dos negros.
A formação da do Estado, da Nação chamada Brasil está o negro, o indígena e o português
(branco), mas a nossa base de ensino é somente português. Não deve haver competição e nem
castração, exclusão ou competição das culturas, mas sim, a inclusão da cultura negra. No entanto, é
lamentável que para que isso ocorra seja preciso ser promulgado uma Lei específica, isso só reforça
o racismo do Brasil.
O Estado Brasileiro precisa se comprometer em efetivar as políticas públicas e as ações que
imprimam novos olhares acerca da diversidade que se têm na Escola, sobretudo, na contemplação
do estudo de história da cultura afrobrasileira possibilitando relações interraciais e etnorraciais saudáveis com alunos, professores, equipe técnica, direção e comunidade local.
O caráter multicultural, pluriétnico e democrático da sociedade brasileira pressupõe uma educação que reconheça, de forma positiva, a História e a Cultura Afrobrasileira de forma que sejam
reparadas as castrações e injustiças praticadas ao longo de séculos para com essa cultura e esse
povo que é maioria em nossa nação brasileira.
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É urgente a necessidade de um ensino de História, cada vez mais, voltado para a diversidade
e que incentive a inclusão das diversidades inerentes à realidade brasileira, não somente no âmbito
da cultura afrobrasileira, mas que contemple a diversidade presente na Escola como as questões de
gênero, ideologia e religião.
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RESUMO
Nos últimos anos, a forma de ensinar tem estado em um processo de transição. Múltiplas metodologias ativas proliferaram, com o objetivo de mudar o conceito que tínhamos de ensino até agora.
Estes defendem um aluno que desempenha um papel de protagonista no processo de construção da
aprendizagem, enquanto o professor atua como aquela figura que facilita e vislumbra os caminhos
para a aprendizagem. Para poder realizar este tipo de ensino da melhor forma, é necessário que a
comunidade docente e investigadora esteja devidamente formada nos seus princípios pedagógicos
e nas ferramentas que impulsionam a sua implementação. Entre eles, é de vital importância que as
tecnologias de informação e comunicação (TIC) sejam tratadas adequadamente. O uso de metodologias ativas (aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem em serviço, sala de aula invertida, aprendizagem móvel, etc. ) ou abordagens pedagógicas
inovadoras (simulação, role-playing, gamificação, etc.) promovem uma melhoria da motivação dos
alunos, bem como das suas competências. Este aspecto é especialmente importante na área da
matemática, cujos conteúdos se caracterizam pela sua abstração e, por isso, evidencia a necessidade da sua dinamização em salas de aula de diferentes fases de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Metodologias; Ativas; Aprendizagem; Educação.
INTRODUÇÃO
Para os estudantes dos dias atuais, a forma como se aprende na escola ou da universidade
perdeu o sentido diante da facilidade de acesso à informação, da participação em redes sociais que
permitem o intercâmbio de práticas, pensamentos, culturas, sem limitações espaciais ou temporais,
assim como diante da possibilidade de construção de conhecimento por meio de pesquisas colaborativas com estudantes e especialista de todo o mundo.
As estratégias associadas às metodologias ativas têm o potencial de promover a aprendizagem por meio de experiências impulsionam o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo
dos estudantes. Nesse sentido, ao tratar de problematização, sala de aula invertida, aprendizagem
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por projetos, contextualização da aprendizagem, ensino híbrido, criação de jogos, entre outras, se evidencia a necessidade de criar atividades que promovam a integração de experiências
significativas nos processos de ensino e aprendizagem, notadamente no ensino da Matemática.
A matemática está presente no nosso cotidiano nas mais variadas situações. Nos anos iniciais do ensino fundamental, ela é trabalhada em situações de aprendizagem que envolvem atividades como contar, estabelecer relações quantitativas e espaciais que são construídas nas interações
com o meio e nas relações interpessoais. O professor deve apresentar situações de aprendizagem
que motivem e despertem o interesse do estudante, priorizando o desenvolvimento de habilidades
que permitam compartilhar experiências e interagir com os diferentes contextos utilizando o conhecimento matemático. Portanto, o desafio dos educadores é tornar as aulas interessantes, apresentando conteúdos relevantes que possam ser associados às práticas diárias, utilizando recursos
como o trabalho com gráficos e tabelas, por exemplo, que podem ser utilizados como estratégia
para resolução de problemas e interpretação de dados que serão úteis no cotidiano, agregando
sentido ao que se aprende na escola.
A pandemia pelo novo coronavírus e a necessidade de isolamento social impôs a migração
para o ensino remoto, o que provocou um impacto sem precedentes na educação, expondo de forma importante as já conhecidas fragilidades dos sistemas educacionais. A pandemia da Covid-19
explicitou a necessidade de adequação à expansão crescente de acesso às tecnologias digitais
no ambiente escolar, o que exigiu dos educadores a capacidade de se reinventar e se adaptar ao
cenário educacional daquele momento. Nesse contexto, as discussões sobre como fazer para que
a educação escolar oferecida nas escolas possa suprir as necessidades dos estudantes ganharam
uma relevância ainda maior no âmbito acadêmico.
Na esteira destes questionamentos, surgem estudos e pesquisas que apresentam um conjunto de estratégias de ensino diferenciadas, chamadas de Metodologias Ativas, como alternativa
capaz de desmistificar o ensino Matemática, colocando o estudante como protagonista no processo de ensino e aprendizagem ao propor tarefas que incentivam os trabalhos em grupo, a utilização
de tecnologias e o pensamento computacional.
No caso do ensino de Matemática, um dos principais motivos para a utilização de metodologias ativas é a possibilidade de reduzir ou eliminar bloqueios apresentados pelos alunos por temerem a Matemática e sentirem-se incapazes de aprendê-la. Estes recursos exercitam habilidades,
desenvolvem competências, estimulam a interação social e, além de proporcionar a vivência de situações, ensina a lidar com símbolos e a pensar por analogia. No modelo de ensino tradicional, o aluno é um mero ouvinte, enquanto a sua capacidade de analisar situações de forma crítica é preterida.
O objetivo principal deste trabalho é contribuir com as discussões acerca da compreensão
sobre Metodologias Ativas e seu impacto no processo de ensino e aprendizagem, assim como verificar de que forma elas podem ser utilizadas para o ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por meio de um levantamento bibliográfico, esta pesquisa, de cunho qualitativo,
reuniu as informações e dados que serviram de base para a construção da investigação proposta,
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em pesquisas acadêmicas na área de Educação Matemática.
Investigar e discutir sobre este tema é relevante para entender as metodologias que hoje têm
sido denominadas como ativas, verificar quais as novas propostas de ensino e para que os professores possam refletir sobre o tema, diminuindo a resistência em utilizar novas estratégias e provocando novas inquietações sobre o ensino da Matemática. Também é de extrema importância para
a formação plena dos alunos enquanto sujeitos críticos e ativos no meio social do qual fazem parte.
AS METODOLOGIAS ATIVAS E A MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Zamboni (2019) afirma que refletir sobre as mudanças que ocorreram nas últimas décadas
em virtude do rápido crescimento do uso das tecnologias digitais e que afetaram profundamente as
relações sociais e de trabalho, implica em repensar a educação escolar, em especial o ensino da
matemática, normalmente considerada como uma disciplina carregada de formalização e mecanização de processos sem a necessária compreensão dos conteúdos.
Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em processos de design
aberto, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semiestruturadas,
em todos os campos (pessoal, profissional, social) que ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. A vida é um processo
de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos (MORAN,
2018, p. 37).

Para Silva e Pires (2020) o acesso às informações constantes e rápidas que inundam o mundo virtual, não garante a aprendizagem, bem como o uso de ferramentas tecnológicas sem o devido
planejamento e o estabelecimento de metas e objetivos a serem alcançados, não é sinônimo de
inovação. Nesse sentido, as autoras defendem que ao incorporar o uso das metodologias ativas nas
suas aulas, o professor funciona como facilitador do processo de desenvolvimento dos seus alunos
ao adotar práticas que visam a construção do conhecimento significativo.
A Matemática, para Silva et al (2016), enquanto ciência, possui uma linguagem que lhe é peculiar e cuja compreensão depende da comunicação entre o professor e o aluno, pois apesar dos
símbolos representarem somente uma parte do universo matemático, eles são significativos no estabelecimento de relações entre o visível e o invisível, ou entre o concreto e o abstrato. No entanto,
é necessário criar sistemas de representação que tornem possível ao aluno o entendimento sobre
o mundo que o cerca, já que que a Matemática, segundo os autores, é um objeto cultural, histórico,
social, que exige o desenvolvimento de esquemas cognitivos para que seja compreendido e para
que o sujeito se aproprie dele. A função social da Matemática é concretizada nas relações e interações que ocorrem nas mais variadas situações cotidianas.
Nesse contexto, é possível citar Cebola (2007) e sua defesa sobre o sentido do número, que
pode ser definido como sendo a compreensão genérica que um indivíduo tem dos números e das
operações, o que inclui não só a capacidade, mas também a tendência para o desenvolvimento de
estratégias úteis que envolvam números e operações como uma forma de comunicação, processamento e interpretação de informação, na resolução de problemas.
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Com relação aos conhecidos números naturais, ao se partir das definições elementares de
número, é possível perceber que no âmbito escolar, que as abordagens são insuficientes para que
se tenha uma plena construção deste conceito.
Uma ideia que normalmente surge é a de que os números são aquilo que permite contar e,
como tal, responder a questões do tipo: “Quantos são?”. Desta forma, o número é encarado
como o cardinal de um dado conjunto, isto é, descreve a quantidade dos seus elementos.
No entanto, o número pode ser usado num sentido diferente, por exemplo, se dissermos que
numa corrida participam três crianças, o três é o cardinal, mas se mencionarmos que o João
chegou em terceiro lugar, o três já não é encarado da mesma forma mas antes como ordinal
do número, ou seja, como a ideia que o permite localizar numa dada sequência. (CEBOLA,
2007, p. 223)

Ainda segunda a autora, para que a resposta a um problema matemático tenha sentido, é
necessário que se examine a solução a partir do problema original, o que é possível resolver de
forma rápida e que, de forma natural se torna parte integrante do processo de resolução de problemas. Dessa maneira, o sentido do número é algo subjetivo, impreciso e está interligado com as
ideias que cada um foi estabelecendo sobre os números e as operações e que comumente é difícil
de descrever.
D’Ambrósio (2004) apud Silva et al (2016) argumenta que as possibilidades pedagógicas
que abordam a Matemática a partir do trabalho com números que envolvem a relação com preço,
medidas, calendários demonstram como a demanda social ultrapassa a mera codificação e decodificação.
Nesse contexto, segundo Santos (2018), é importante citar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e algumas considerações a respeito dos objetos de conhecimento que influenciarão
de forma direta os processos de ensino e de aprendizagem na educação básica, principalmente,
no ensino fundamental, considerando os conteúdos de Matemática. O documento preconiza que o
conhecimento matemático “(...) é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por sua
grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de
cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais”. (BRASIL, 2017, p. 221).
Para Penteado et al (2014), a ideia de utilizar a modelagem matemática como uma metodologia de ensino, por exemplo, apresenta a possibilidade de trazer situações reais para fazer Matemática na sala de aula, o que a transforma num instrumento para que o estudante consiga interpretar
a realidade e adquira habilidades que o possibilitem, tanto se posicionar como intervir nas situações
reais que envolvem seu cotidiano. Segundo os autores, a aprendizagem na perspectiva da Modelagem Matemática coloca o professor na função de um mediador e orientador do trabalho.
A Modelagem é apontada como uma tendência metodológica, assim como a Resolução
de Problemas, as Mídias Tecnológicas, a História da Matemática, a Etnomatemática e as
Investigações Matemáticas. Nesse ambiente, o professor não é aquele que sabe tudo, ele
também aprende e cresce a cada trabalho proposto onde essa é uma situação em que o
docente precisa aprender a lidar com a insegurança de não ter o controle em suas mãos, é
importante estar aberto e valorizar os conhecimentos dos alunos, pois é nessa interação que
se dará a aprendizagem (PENTEADO et al, 2014, p. 3).

Os autores defendem que a utilização da modelagem matemática permite que se traga para a

27

Revista Gestão & Educação – Junho 2022

Junho 2022

sala de aula situações-problemas que envolvem o raciocínio lógico e a análise das diversas
formas possíveis para se chegar à uma solução, o que exige do estudante a capacidade de interpretar dados, de assumir posições diante dos seus pares, discutir possibilidades e se colocar de
forma crítica. É uma forma de fazer com que as atividades desenvolvidas na escola contemplem as
possíveis situações com as quais ele poderá se deparar no seu cotidiano e que exigirá dele exatamente as mesmas posturas. Dessa forma, o aluno percebe a utilidade prática da matemática e a
importância do seu aprendizado para a vida.
No caso do ensino de Matemática, um dos principais motivos para a utilização de jogos digitais é a possibilidade de eliminar ou reduzir bloqueios apresentados pelos alunos por temerem a
Matemática e sentirem-se incapazes de aprendê-la. O jogo é um recurso que exercita habilidades
e estimula a interação social e, além de proporcionar a vivência de situações, ensina a lidar com
símbolos e a pensar por analogia.
METODOLOGIAS ATIVAS EM SALA
De acordo com o que afirma Siena (2018), houve uma mudança significativa no perfil de alunos que frequentam as instituições de ensino atualmente, os chamados nativos digitais, cujo desejo
é estar constantemente conectados à internet e interagindo via celulares, computadores, câmeras
digitais e videogames, que desafiam os discentes a procurar novos caminhos para promover a
aprendizagem dos conteúdos matemáticos.
Os nativos habitam o universo digital como extensões de sua própria existência, uma vez
que nasceram imersos neste universo. Com este intuito, compreendemos que nosso mundo
vivido se transformou rapidamente dado o advento das tecnologias da comunicação, da
transição de cartas para e-mails e ainda mensagens instantâneas ou conversas em tempo
real (LEMOS, 2016, p. 12).

O fenômeno conhecido como gamificação é relativamente novo e suscitou a criação de experiências e pesquisas na área educacional que, segundo Tolomei (2017), aplicados em situações de
aprendizagem, podem proporcionar o aumento do engajamento e da motivação na realização das
atividades escolares.
Os meios digitais voltados para o ensino como os jogos, conforme afirma Silva (2015), são
instrumentos que podem ser utilizados pelos professores para melhorar a aprendizagem de seus
alunos. Isso se deve ao fato de que o jogo abre o entendimento do aluno quando exige que ele
analise o adversário, conjecture jogadas, procure saber o que acontece no jogo, o que promove a
melhora da capacidade de raciocínio lógico. As crianças cada vez mais cedo acessam o mundo
virtual. A interface dos jogos digitais chama sua atenção, pois as cores e animações despertam a
curiosidade e o envolvimento com o mundo tecnológico.
A linguagem digital articula-se com as tecnologias eletrônicas de informação e comunicação,
englobando aspectos da oralidade e da escrita em novos contextos. A base dessa linguagem são textos em formato digital, chamados de hipertextos, a que se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso
se dá através de referências específicas denominadas hiperlinks, ou simplesmente links. Em
relação à educação, as redes de comunicação trazem alternativas diferenciadas para que
os indivíduos possam relacionar os conhecimentos, bem como aprender. A imagem, o som
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e o movimento oferecem informações que, se forem bem utilizadas, podem provocar uma
alteração no comportamento de professores e alunos (SILVA, 2015, p. 9).

Nesse sentido, utilizar a linguagem digital nas aulas de matemática estimula a participação
dos alunos devido aos seus recursos, desperta a curiosidade e colabora para que o processo de
ensino-aprendizagem seja dinâmico e interativo.
Jogos digitais têm a capacidade de facilitar o aprendizado em vários campos de conhecimento. Eles viabilizam a geração de elementos gráficos capazes de representar uma grande
variedade de cenários. Por exemplo, auxiliam o entendimento de ciências e matemática
quando se torna difícil manipular e visualizar determinados conceitos. Os jogos colocam o
aluno no papel de tomador de decisão e o expõe a níveis crescentes de desafios para possibilitar uma aprendizagem através da tentativa e erro. (LEMOS, 2016, p. 12)

As tecnologias digitais representam um enorme potencial de modificação das relações entre
conteúdo e metodologia de ensino. O ensino atualmente está voltado para a valorização da construção de habilidades e competências, ao contrário da tradicional aquisição de conteúdos e informações, pois a formação do indivíduo deve ser dirigida aos aspectos cognitivos que desenvolvam a
capacidade crítica com vistas à formação para a cidadania.
No contexto do ensino de Matemática, o envolvimento de recursos dos jogos eletrônicos, dá
possibilidades de tornar a aprendizagem mais produtiva, seja na revisão dos requisitos ou
na introdução de um novo conhecimento, pois em situação de jogo, a participação ativa do
aluno sobre o seu aprendizado estimula o raciocínio lógico e o pensamento independente, a
criatividade e a capacidade de resolver problemas. (HERBST, 2013, p. 17)

De acordo com Schmitt (2013), os PCNs para o ensino da Matemática apontam para os jogos
digitais como uma das estratégias a serem utilizadas na sala de aula para desenvolver as habilidades e competências necessárias para uma aprendizagem significativa dessa área do conhecimento. Isso torna o computador um recurso didático cada dia mais indispensável no ambiente escolar,
elencado como um instrumento versátil, seja pela sua massiva presença na sociedade moderna,
seja pelas possibilidades de sua aplicação como recurso didático. Seu caráter lógico-matemático
supõe que ele tem um grande potencial de desenvolver os aspectos cognitivos dos alunos, já que
seus recursos permitem obedecer a diferentes ritmos de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para trabalhar a Matemática de maneira criativa e que proporcione uma aprendizagem significativa é preciso acreditar que o processo de aprendizagem desta disciplina realmente se baseia
na ação do aluno em resolução de problemas, em investigações e explorações dinâmicas de situações que o intrigam. A assimilação dos conhecimentos e o domínio de capacidades e habilidades
somente ganham sentido se levam os alunos a determinadas atitudes e convicções que orientem a
sua atividade na escola e na vida, que é o caráter educativo do ensino.
As metodologias ativas citadas neste trabalho já vem sendo assunto no mundo acadêmico há
algum tempo, porém foi a necessidade de se adequar ao ensino remoto na pandemia pelo Corona
vírus que fez com que os docentes passassem a utilizá-las para possibilitar a interação com os
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alunos durante o período de isolamento social, que ocasionou o fechamento das escolas e a
implementação das aulas a distância.
A escola é a via mais importante de acesso à cidadania e espaço imprescindível para a
construção de uma sociedade mais humana e voltada para o bem comum. Os fatores socioculturais devem contextualizar a prática pedagógica, vinculados ao conhecimento especializado, onde a
criticidade permita enxergar além da aparente condição de estagnação da sociedade. A educação
emancipadora e libertadora exige um pensamento reflexivo.
As considerações que envolvem a prática pedagógica não se limitam às discussões e aos
avanços na área da educação. Os modelos pedagógicos emergentes exigem o comprometimento
com novas abordagens que resgatem o caráter emancipatório da educação, com vistas a promover
a formação de indivíduos críticos, atuantes e transformadores da sua realidade. Os professores
precisam superar a experiência limitada, a falta de dinamismo, de criatividade, que induzem ao desinteresse e à apatia dos nativos digitais que ocupam as salas de aula nos nossos dias.
Contudo, esta pesquisa pretende ser uma semente, da qual surgirão novas práticas pedagógicas para serem utilizadas no Ensino Fundamental, nas escolas públicas, como estratégias de
ensino e que possam produzir uma nova concepção de aprendizagem em Matemática. Buscou-se
indicar caminhos que transformem a sala de aula em um lugar no qual o aluno construa seu conhecimento de forma autônoma e emancipadora e o professor seja mediador deste processo, utilizando
metodologias críticas, reflexivas e investigativas para conduzir os alunos nesta jornada.
O processo educativo se estende por toda vida e o único progresso possível para a sociedade mundial se dará por meio da educação, se os seus principais atores a enxergarem como a
grande ferramenta que poderá construir uma nova realidade.
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RESUMO
As manifestações artísticas sempre foram marcantes em toda a história até os dias atuais como
maneira de se comunicar e expressar entre os homens. A simbologia gráfica e sua interpretação
acompanha a evolução do tempo, seja de forma individual ou coletiva. Sendo considerado muito
importante e significativo no processo de desenvolvimento infantil, o desenho possui fases que caracterizam cada estágio que a criança se encontra, inclusive no momento da alfabetização. Alguns
autores desenvolvem pesquisas que demonstram as várias maneiras que as crianças possuem para
expressar seus sentimentos e emoções, e que em todas as fases existem características próprias
que devem ser respeitadas inclusive no que se refere ao tempo de cada criança. Quando a criança
se expressa por meio do desenho, descobre meios de comunicação acessíveis a sua faixa etária
e que contribuem para o seu desenvolvimento. Em alguns momentos a escrita e o desenho se
entrelaçam em suas representações gráficas, sendo o desenho o precursor da linguagem escrita.
As pesquisas que envolvem o desenho das crianças, acabam interessando várias áreas pois por
meio dele as crianças exteriorizam ações pensadas e suas opiniões, como uma forma dela adentrar
nesse mundo dos adultos.
PALAVRAS-CHAVE: Desenho; Simbologia; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o ensino da Arte e sua importância para o desenvolvimento da criança. Se inicia com um breve histórico da razão da Arte
estar presente nos conteúdos escolares e vai direcionando esse olhar para as crianças da educação
infantil até o ensino fundamental. É feita também uma análise da importância do desenho infantil
como uma linguagem que faz parte do cotidiano da criança, fazendo ela interagir com o mundo ao
redor por meio de seus traços.
Em toda a história, a Arte sempre marcou presença como uma maneira do homem se
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comunicar. Na pré-história, os homens que moravam nas cavernas usavam os desenhos
para expressar algo e até passar uma informação. Tal comunicação por meio de traços figurativos
ou simbólicos é o que se entende atualmente como Artes visuais.
A Arte é uma manifestação individual e coletiva ao mesmo tempo, já que é expressa por meio
de signos uma determinada realidade que consiste em repassar informações características de algo
para proporcionar uma reflexão das realidades enfrentadas.
O desenho atua como representação visual de uma forma, cores e até como expressões diversas contidas nas encenações, musicalização, dança, imagens fotográficas etc. Atualmente, tem
uma funcionalidade inclusive no âmbito comercial, onde acontece a divulgação de marcas e nomes
que chamam atenção do olhar da sociedade em geral.
Quando a Arte é apreciada por meio do olhar, contempla a pintura, gravura, arquitetura, pintura, tendências da moda, decorações diversas, cinema. Lidando com a teoria e o valor estético da
obra, conduzindo à reflexão para o que é considerado belo na sociedade moderna.
Buscar o significado em Arte é inclusive repensar a socialização, já que existe um entrelaçamento da criança com a realidade. Ela se expressa de diversas maneiras o que está em seu interior,
suas emoções e o mundo imaginário da fantasia.
O DESENHO NA INFÂNCIA
Quando alguém diz a palavra “ desenho” é muito comum existir uma relação com a representação de pensamentos, objetos diversos, de uma figura etc., contudo, ele é uma maneira expressiva
e única da criança de exteriorizar as emoções, os pensamentos, os desejos e vontades, suas vivências e inclusive seu olhar daquilo que está ao seu redor.
Por isso, é comum a presença de atividades que envolvem desenho no universo infantil, que
vão desde manusear um livro ou revista, se deparando com uma imagem ilustrativa até registros
dirigidos ou não pelo professor em sala de aula.
O desenho é considerado uma linguagem que se iniciou a muito tempo e que ultrapassou os
séculos, e continua sendo um meio de transmissão de mensagens através das imagens, ou seja, faz
parte do cotidiano dos seres humanos, desde os primórdios da criação até os dias atuais. Para Zatz
( 2002, p.16) “Tinham a mesma necessidade de que nós de comunicar o que estavam pensando e
sentindo. Devem ter feito isso de várias formas. Umas delas foi desenhando e pintando”.
Mesmo existindo diversas formas de se expressar, o desenho foi o primeiro registro que a humanidade se utilizou para conseguir exteriorizar seus pensamentos e transmitir suas mensagens. O
homem da pré-história se utilizou de rabiscos ou desenhos nas paredes das cavernas para conseguir transmitir todo o conhecimento adquirido e as suas vivências, e conforme o tempo foi passando
os desenhos foram aperfeiçoando com formatos mais elaborados.
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O desenho acabou assumindo um papel importante nas diferentes culturas, seja por meio
de expressão diversa até na criação de mapas cartográficos que tinham como objetivo contribuir
nas atividades voltadas para os comércios do Ocidente e Oriente. Conforme o tempo foi passando, outros materiais foram utilizados como representação dos desenhos até chegar no papel. Para
Derdyk (1993, p. 10) “O homem sempre desenhou. Sempre deixou registros gráficos, índices de sua
existência, comunicados íntimos destinados à posterioridade”.
Em toda a história o desenho sempre teve sua devida importância como maneira efetiva de
contribuir na construção de linguagens dos povos antigos, sendo por meio dele também que ocorreu
o surgimento da escrita.
Existe um paralelo entre a importância da utilização do desenho antigamente com a primeira manifestação das crianças graficamente. Quando elas desenham, registram o que sentem, seu
olhar para determinada situação, àquilo que está ao seu redor, sua imaginação etc., caracterizando
uma maneira de “ falar” através de uma linguagem gráfica para se expressar, que pode ocorrer de
forma lúdica respeitando as fases das crianças.
Conforme a criança vai crescendo, seus desenhos vão se transformando pois acompanham
as mudanças ocorridas em sua personalidade, devido fatores externos que contribuem para isso.
Atualmente, o desenho infantil tem sido utilizado por diversos profissionais como maneira de observar e acompanhar o desenvolvimento das emoções, da cognição e da expressividade da criança.
Alguns autores pesquisaram sobre a importância do desenho e procuraram compreender o
universo infantil por meio dos rabiscos. Foram elaborados os estágios que acompanham o processo
de desenvolvimento do desenho da criança, sendo eles o realismo fortuito, o falhado, o intelectual
e o visual. Com isso, ele acredita que a imagem que a criança cria passa por modificações desde o
momento que ela inicia até a sua finalização.
Em todos os estágios o realismo impera. O que faz o autor acreditar que a criança independentemente da idade deseja transmitir aquilo que está ao seu redor, retratando de maneira fiel com
riqueza de detalhes de acordo com seu olhar.
No estágio “ Realismo fortuito” existe uma subdivisão quanto aos desenhos infantis, sendo
eles o involuntário e o voluntário. O desenho involuntário acontece quando a criança de maneira
espontânea faz os traçados sem nenhuma intenção de representar àquilo que vê, muitas vezes sem
se importar com o produto de sua produção. Tendo o prazer voltado para os movimentos dos braços
e mãos nos mais variados materiais disponíveis. Para Luquet (1969, p.136) “É executar movimentos
com a mão que estando munida de acessórios variados, deixa num suporte, tal como uma folha de
papel, traços que não existiam antes”.
Quanto ao desenho voluntário, a criança já consegue visualizar uma relação entre seus traços e a realidade. Mesmo que no início ela não tenha nenhum tipo de intenção para representar
alguma coisa, no final de sua produção ela consegue identificar e dar um significado realista.
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No “Realismo falhado” existe uma dedicação muito grande por parte da criança em tornar real
o seu desenho, mesmo não tendo controle de seus movimentos que acaba dificultando a realização
efetiva de seus traços. Uma característica bem marcante dessa fase é a imperfeição do traçado
devido toda essa dificuldade.
O “Realismo intelectual” que abrange o terceiro estágio, é onde a criança já possui a capacidade de superar toda dificuldade do estágio anterior e seus desenhos começam a ser mais realistas. Existe uma fidelidade na representação das figuras em relação ao objeto real, com riqueza de
detalhes vistos por elas ou até mesmo fruto de sua imaginação, não dando tanta importância para
a estruturação visual das imagens.
O quarto estágio chamado de “ Realismo visual” é quando o desenho se torna característico
de um traçado feito por um adulto, cujos detalhes são bem representados na imagem. O que antes
era supérfluo se torna essencial para a representação de algo de maneira fiel ao objeto observado.
Mesmo que os estágios estejam divididos tendo características próprias, é muito importante
ressaltar que cada criança se desenvolve de acordo com o seu tempo e a influência que sofre no
meio em que vive. O que não pode tornar uma regra a associação do processo de desenvolvimento
do desenho com a faixa etária da criança.
Mesmo tendo concepções diferentes em relação ao desenvolvimento do desenho da criança,
é por meio dele que se compreende melhor esse universo tão cheio de fantasia e imaginação que
envolve sentimentos e experiências individuais.
A “garatuja” ocorre no período dos dois anos de idade e vai até os quatro aproximadamente.
Nesse momento, a criança passa a ter os primeiros registros de rabiscos de maneira espontânea e
totalmente desalinhados. Mas vão se modificando conforme o tempo e passam a ser mais organizados devido melhor domínio de sua coordenação motora. Nessa fase, a criança desenha pelo prazer
de rabiscar, não se preocupando com o valor estético da figura.
Dos quatro até os sete anos de idade vem o estágio “pré esquemático”, onde a criança já
consegue intencionalizar seus traçados, porém acontecem de maneira desordenada. O que está ao
seu redor passa a ser o objeto de apreciação para realização do desenho, seja somente ambiente
ou as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Quanto mais envolvida a criança estiver no seu
ambiente de convívio, melhor será o seu desempenho.
Faz a representação típica de um homem apenas com a cabeça e pés e começa desenhando uma quantidade de outros objetos do seu meio, com os quais teve contato. Essas figuras
ou estes objetos aparecem colocados de um modo um tanto desordenado no papel e podem
variar consideravelmente, de tamanho. (LOWENFELD e BRITTAIN, 1977, p.54)

O estágio “ esquemático” acontece dos sete aos nove anos de idade. Nesse estágio, a criança cria seus desenhos de maneira bem detalhada, conforme a realidade. O que antes o ser humano
era caracterizado por traços desalinhados, agora é preenchido com o formato dos membros superiores e inferiores, detalhes do rosto etc.
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No estágio que compreende a faixa etária dos nove aos doze anos chamada de “ Realismo
nascente” a criança consegue com riqueza de detalhes, desenhar e ser compreendida de acordo
com a realidade passada para o papel. Existe uma facilidade maior por parte da criança quanto à
conscientização do que está ao seu redor.
São mais detalhados do que suas obras anteriores, e já não coloca os objetos em filas ordenadas, em toda a largura do fundo do papel. A criança passa a se interessar agora muito
mais pelas minúcias e deixa de fazer os desenhos grandes e livres que eram seus prediletos
de anos anteriores. (LOWENFELD, 1977, p.56)

Os estágios evolutivos do desenho ocorrem na vida das crianças, simultaneamente acontece
o desenvolvimento da escrita. Com isso, Sinclair (1987, p. 77) afirma que “Desenho aparece espontaneamente; seu desenvolvimento baseia-se na interpretação que a criança dá as próprias garatujas. A escrita aparece como uma imitação das atividades do adulto”.
Mesmo que tais linguagens se diferenciem, elas caminham juntas se complementando uma
com a outra já que possuem características próprias. O desenho pode ser considerado a primeira
forma de escrita da criança, já que ela se utiliza dos traços para transmitir mensagens e ter comunicação com quem está “lendo” sua produção.
Ao passar por cada estágio evolutivo, a criança vai se apropriando dessa forma de representar por meio de traços, tendo maior habilidade e coordenação motora para encher de detalhes as
figuras. Num determinado momento, ela acaba misturando os símbolos da escrita com os desenhos
até conseguir diferenciar e dominar a escrita alfabética.
Portanto, através do desenho é que a criança consegue se apropriar de outras maneiras de
se expressar por meio de linguagens diferentes no dia a dia, como por exemplo, a escrita. É através
do desenho que a criança vive as primeiras experiências que faz com que ela aprenda o significado
da escrita em sua vida.
AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Posteriormente vimos a relevância do andamento de obtenção da linguagem escrita na existência das crianças, entretanto esse acesso promove o crescimento do indivíduo que faz parte de
uma comunidade. De maneira, frisamos que esta ação de adequação da linguagem escrita começa
desde a infância ou anteriormente, antes de sua entrada no ambiente escolar, a resultar do convívio
e associação com o universo literário. Nesse período, a criança domina algumas particularidades
essenciais nesse período da idade, todavia há vontade de conhecer e estudar e edificar seu convívio
civil com relação as crianças desta mesma faixa etária. Nessa fase, a criança pode trazer costumes
particulares e sua tentativa ortográfica desenhada no seu início da letra, o traçado.
O idioma é cativante para o mundo da criança, que munido de importância por ser segredo,
desempenha uma autêntica atração a respeito da criança, o antecedente pessoal desenha a real
personalidade. A ilustração é fundamental na existência da criança, porém o caminho atrai sua
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fantasia e admite como experimente os princípios exercidos na comunidade que está inserida. Com isso, a criança manuseia o material ou outra extensão afim de esboçar seus traçados ou
como reproduzir a letra de uma pessoa mais velha. A reprodução ocorre não como um plágio, contudo evidencia o propósito da criança criar particularmente sua caligrafia. Esse capricho de retratar
cria-se anotações para remeter sua instrução.
Coligada a originalidade, esboços, traçados gravuras e ilustrações transcrevem o raciocínio
infantil, precipitação na função da iniciativa que expressa contentamentos, melancolias, abelhudice
e ímpeto. A exibição escrita evidencia sua familiaridade como momentaneamente se prova apto a
transcrever tal linguagem pronunciada. Portanto seu ensaio traçado é uma revelação de integridade
de absorver conhecimento e afeto, a criança que agora é segura sobre si, se aventura a imaginar
e contestar sobre como e quando constrói. Ela adota saberes práticos, analisa e manifesta posses
conforme lida com a linguagem escrita uma vez que figura sua vida e seus experimentos.
Antigamente, no ensino tradicional, a exploração feita pela criança acontecia através de ilustrações que informavam algo. Sabe-se que a ilustração é um firmamento essencial que favorece
a obtenção da linguagem caligrafada das crianças. Os métodos apreciam diferentes sistemas da
escrita conforme a harmonia, a recreação e o bailado e diversas maneiras, indispensáveis com a
educação de concordância e lucidez na individualidade do personagem. O indivíduo caso tenha momentos de experimentar outros aspectos do idioma e expressar ação de aprendizado e alcançar e
reivindicar um absoluto conceito para este segmento de adequação da linguagem escrita. Segundo
Moreira (2009, p. 70) “Quando pressionada no tempo e pela mecânica que a faz repetir formas sempre iguais, é que a criança rompe com o seu desenho. Acontece realmente uma quebra, um corte e
a criança para de desenhar”.
Reconhecer esse indivíduo é concluir que seu vocabulário e seu traçado firmam sua particularidade por meio da ilustração, influenciado pelo processo educativo.
As tarefas didáticas sugeridas no procedimento de obtenção da linguagem escrita nas atividades escolares, em muitos casos expõem exercícios de caligrafia que tendem apenas a reprodução
sistemática e a memorização da caligrafia. Em geral ocorre uma ausência de interesse em relação
ao estudante em ampliar suas informações, sobre isso, a linguagem criada pelo estudante por meio
de ilustrações acaba sendo ignorada. O que desencadeia o abandono da produção do desenho por
não conseguir visualizar uma razão prazerosa na atividade.
É evidente que o desaparecimento da ilustração, provavelmente vista também como uma
permutação de códigos em diversas formas, confessa somente o modo porque a criança é assistida
pela escola. É no ambiente escolar que algumas posições adiantam o método de aprendizado exatamente por razão da pressão que a comunidade faz contribuindo com que as crianças tenham seus
ensinos engessados prematuramente em se tratando de universo literário. Então a escola passa a
ocupar cada período da criança com ações e atividades que nunca reconhecem as mais distintas
formas de personificação já vividas e edificadas ao decorrer de suas vidas.
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Não se cogita em hipótese alguma a desclassificação do aprendizado da linguagem caligrafada, mas se pretende reivindicar o devido prestígio a ilustração que a criança carrega da vida. Tal
perspectiva, pertence ao ambiente escolar de captar os modelos de representação, uma vez que a
figura, no propósito de melhorar a existência da criança é também de mostrar a ela de maneira progressiva e espontânea a caligrafia e sua missão civil nas atividades diárias tanto da escola quanto
da vida familiar e social.
É primordial indicar através dos interesses pessoais das crianças uma direção mesmo que
gradativa partindo de uma doutrina de retratação tão complicada conforme a caligrafia, rejeitando
o uso de obrigações e requerendo realização das normas cultas da linguagem escrita, entretanto
pode-se colaborar na obstrução do prolongamento da ilustração da criança, que começa a ter como
fala uma negação quanto ao reconhecimento da ilustração, proveniente da presença de diferentes
atividades que expõe doutrinas do curso escolar. Nessa circunstância, a gravura da criança é trocada pela conveniência reivindicadas pelo âmbito civil, permanecendo o extremo e o restante do
período na classe.
Os atos de riscar e recrear ao mesmo tempo, representam uma obrigação no aprendizado
prévio no desenvolvimento da linguagem infantil. Com isso, a criança que espontaneamente é incorporada ao sistema aprende com mais agilidade a semelhança autêntica ao esboço e a letra. O
método pedagógico ao certificar a ilustração como linguagem que cria segmento no procedimento
de obtenção da escrita convencional, colabora com que a criança tenha o privilégio de evoluir em
seu aprendizado.
As suas hipóteses e desenvolver a sua capacidade intelectiva e projetiva, principalmente,
quando existem as possibilidades e condições físicas, emocionais e intelectuais para elaborar estas “teorias” sob formas de atividades expressivas. (DERDYK, 1993, p.54)

Com isso, a criança aprende a redigir com momentos que exigem um raciocínio mais lógico,
efetuando suas suposições a respeito do crescimento do domínio da linguagem escrita. Sendo obrigação do professor produzir uma atmosfera que incentive não apenas a obtenção da aquisição da
linguagem escrita, mas seus traços no ambiente escolar. Consequentemente a criança alcançará
um nível de conhecimento redigindo suas incertezas, medos e evidências.
É notória a influência de resgatar a ilustração do garoto no acontecimento da infância pelo pedagogo. Portanto, é primordial que o especialista se arrisque neste mundo diagramado do primário
para descobrir uma nova estrada que só ele pode atravessar no propósito de conferir o conceito e
viver a língua gráfica, próprio dos alunos, que é o seu esboço. Na maneira que determina este vínculo com a gravura e o conceito que tem na existência de um aluno, conseguirá entender e passar
nas criações praticadas pelos alunos.
Esse entendimento só e provável numa situação em que o pedagogo encontra através da
experiência e satisfação de produzir desde revelações artísticas. A investigação por essa geração é
individualizada, só acontece desde o incentivo e urgência de descobrir tal linguagem.
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Todavia nunca se pode incentivar o outro a residir na proeza que você próprio existiu. O mestre necessita inicialmente se doutrinar, em diversas declarações, se o pedagogo não enriquecer seu
feito de traçar, nunca ser apto a testar a diversificação da língua como os gestos, música, dança e
escrita, jamais conduzirá em apreço, os esboços realizados pelos alunos e o significado deste mecanismo com o crescimento da língua gráfica.
A visão do mestre com o traçado da criança tem uma profunda definição para ela, contudo a
proceder conforme a reação relacionada a esta linguagem. A criança pode estar sendo incentivada
a se manifestar e revelar sua potencialidade inovadora. Quando o professor passa a ter uma posição descontente na presença da sua criação o esboço, acontece o desencorajamento por parte da
criança. Desse modo, o prestígio da ilustração na sintaxe dessa linguagem da criança na alfabetização necessita de reconhecimento pelo ambiente escolar.
Tomar como primeira tarefa dar a palavra à criança, - para que elabore e expresse seus
pensamentos e sentimentos através das diferentes linguagens, para levá-la à produção do
conhecimento no sentido mais Amplo do termo - o problema de inibição gráfico infantil deixará de ocupar apenas os especialistas de artes, mas será o esforço conjunto de toda a escola.
(MOREIRA, 2009, p.74)

A escola necessita ter um comportamento favorável sabendo valorizar a ilustração da criança
para o crescimento não só escolar, mas conferindo com o real sentido que possui na existência dela.
É compreensível que a conveniência de se expor é característica ao indivíduo, por isso é importante
refletir na produção artística da criança não só como um aspecto de personificação, mas como uma
linguagem que permitirá um firmamento para o seu crescimento gráfico e como início da caligrafia
gerada por ela, a qual descobre a conveniência de exprimir suas reservas particulares.
Os atos de brincar, de desenhar, ouvir uma música, dançar promovem momentos importantes para a aprendizagem da criança como forma de se manifestar sua cultura. Tais linguagens
ajudam no processo de desenvolvimento da criança inclusive em sua alfabetização.
O desenho que a criança faz, é uma expressão pessoal dela que contribui para a aquisição
da escrita de maneira convencional no futuro, sem contar que outros fatores como o desenvolvimento da coordenação motora.
É natural a diminuição da criação dos desenhos quando a criança se apropria do sistema de
escrita. Ocorre dessa forma, devido relevância que a escola impõe sobre a linguagem escrita como
única e necessária maneira de se expressar.
Não há o que se discutir a importância do desenho ou da escrita como uma maneira de comparação, mas as duas linguagens mesmo sendo diferentes, conseguem se complementar e serem
necessárias para a aquisição da alfabetização. Elas se interagem e complementam o tempo todo
durante o processo de desenvolvimento da criança.
O papel do professor nessa fase é de extrema importância na vida escolar da criança. O que
cabe a ele desenvolver atividades com ações que valorizem inicialmente o conhecimento que cada
criança já possui sobre algo, apresentando diferentes maneiras de se expressar, criando um
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ambiente que valorize as produções feitas por ela independente da fase em que está vivendo.
É preciso que o professor repense suas ações todos os dias principalmente as que estão
relacionadas com o desenho, já que muitos tratam essa linguagem com atividades sem valor e
desconectas de objetivos que contribuam para o desenvolvimento infantil. Não podendo ser tratado
como uma mera atividade para passar o tempo em sala de aula, mas passando a ser valorizado
como uma linguagem que faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Por meio dele que
ela consegue manter uma comunicação e expressão do que está sentindo e pensando.
Contudo, a escola precisa promover os caminhos para a alfabetização em paralelo com a
realidade da criança, respeitando a fase em que está vivendo, suas vontades e seu tempo. Com
isso se promove o desenvolvimento gráfico conduzindo a criança para a aquisição da alfabetização
futuramente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do tema desenvolvido no presente trabalho, nota-se que o desenho é significativo ao
desenvolver diversos fatores como a simbologia, motricidade, amadurecimento emocional. Sendo
assim a primeira manifestação gráfica dela mesmo que por meio de traços aleatórios e sem rumo.
Ao passar dos anos esses traços vão se aperfeiçoando, se tornando mais reais e preparando para
o momento da alfabetização no futuro.
Durante muito tempo o desenho infantil passou por estudos e pesquisas tendo sua importância modificada ao longo dos anos. Inicialmente não possui nenhum significado em sua existência,
em seguida passou a ser regrado seguindo padrões estéticos até chegar nos dias de hoje onde
ainda se observa uma certa dificuldade por parte de todos inclusive da comunidade escolar.
Tanto a escola quanto o professor necessitam estar preparado para contribuir de maneira
significativa para o desenvolvimento do desenho já que por meio dele a criança consegue expressar
aquilo que está em seu interior, suas emoções, sensações, expectativas, sonhos, sua maneira de
olhar o mundo ao redor, suas fantasias etc. O que torna imprescindível conhecer as fases do desenho e as maneiras que podem propor atividades artísticas em prol desse desenvolvimento, por meio
inclusive de pesquisas.
A criança ao ter um bom embasamento de suas construções consegue ter um olhar diferenciado do mundo ao redor, sendo capaz de resolver suas problemáticas encontradas ao longo dos
anos, de uma maneira mais simples e objetiva. Ao vivenciar cada fase com significado a criança não
pula etapas em todo o seu processo contribuindo para sua formação de maneira efetiva.
Com isso, ele foi elaborado por meio de pesquisas de autores que tratam o desenho como
parte primordial das fases do universo infantil e de que forma ele contribui em todo o processo de
sua formação pessoal e social, já que a educação escolar possui como maior meta o verdadeiro
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aprendizado da criança e que que isso aconteça é necessário dedicação, foco e determinação por parte de todos os envolvidos nesse processo.
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RESUMO
O presente trabalho estuda a importância da prática de leitura de imagens e do treino da habilidade
do olhar no ensino de artes nas escolas. Apresentando conceitos e definições, que defendem e incentivam o uso da imagem na sala de aula e a alfabetização do olhar, que deve ser introduzida na
escola pelo professor em todas as fases do desenvolvimento, como necessidade real para a leitura
do mundo de hoje. É dever da escola preparar os educandos para a leitura consciente da imagem e
posteriormente do mundo em que vivem. Apresenta-se também um método de apreciação estética
que pode ser utilizado como um roteiro pelos professores para análise de imagens na sala de aula,
auxiliando os alunos na construção de um repertório visual que poderá ser acessado sempre que
necessário.
PALAVRAS-CHAVE: Arte; Escola; Leitura de imagens; Alfabetização do olhar.
INTRODUÇÃO
O ensino da arte propicia o conhecimento da linguagem que levará a habilidade de decifrar
códigos. Este conhecimento chegará até os alunos através da alfabetização do olhar, que será
construída a cada ano, aumentando o repertório de informações e a possibilidade da leitura mais
consciente do mundo.
É na escola que os alunos terão acesso a este conhecimento tão importante de se obter na
época atual, através do trabalho dos professores e do exercício da leitura de imagens, que possibilitarão que sejam feitas análises e conexões, preparando estes alunos para serem reflexivos e
críticos, diante do que lhes é apresentado, para que assim, tenham uma atuação plena e consciente
no mundo que os cercam. Os textos a seguir tratam desta problemática e apontam caminhos para
a efetiva prática da educação do olhar na escola.
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O ENSINO DA ARTE E A EDUCAÇÃO DO OLHAR
“Criar arte é ver o mundo como que pela primeira vez. É buscar a origem, o gesto que o
fundou. É reaprender cada coisa, cada objeto, é dar novos significados às coisas existentes,
é re-inventar, re-conduzir, re-construir” ( MORAIS, 2001, p. 205).

A arte nos ensina que é possível transformar sempre o cotidiano. O conhecimento da arte
propicia novos caminhos, novas perspectivas para a compreensão do mundo. O ser humano é um
ser simbólico, e tem, portanto, a capacidade de representar, criar um mundo novo a cada dia repleto
de novas representações e é neste aspecto que o ensino da arte é tão importante nas escolas.
A arte deve ser entendida como conhecimento e linguagem, que traz conhecimento aquele
que é iniciado nas linguagens artísticas, é linguagem por tratar-se de um sistema de representação
que utiliza principalmente signos não-verbais (cor, luz, sombra, forma, som, gestos, silêncio, movimento etc.) com os quais o aluno, com alguma intenção, compõe uma obra, atribuindo significados
a esses elementos. Ao usar diariamente estes signos, o aluno vai iniciando a alfabetização do seu
olhar, construindo um repertório de códigos visuais que o ajudará a ler o mundo que está ao seu
redor de forma simbólica.
“Cada indivíduo, como um ser simbólico que é, realiza o ato de simbolizar utilizando sistemas de representação para elaborar e objetivar seus pensamentos e sentimentos com o
intuito de compreender o que se passa no mundo” (MARTINS, 1998, p.36).

O professor de Arte é, pois, um alfabetizador artístico, mediador entre arte e aluno. Assim
como passamos por um período de alfabetização da língua, quando crianças, deveríamos ter tido
também a alfabetização do olhar, do sentir, do expressar. A construção desse conhecimento sensível é obtido através do contato com formas artísticas e suas diversas manifestações, sejam elas
corporais, sonoras ou plásticas. A preocupação prioritária do educador artístico deve ser a construção do olhar.
“O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade
intrigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que
buscam o sentido” (Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte, 1998, p.21).

Por meio do conhecimento artístico e da alfabetização do olhar, os alunos podem compreender os sistemas de representação produzidos pelo homem, pelas sociedades e pelos meios de
comunicação, podendo penetrar e capturar a realidade artística ou social, de forma consciente. É
impossível uma compreensão crítica dos meios de comunicação de massa ou de produtos que são
oferecidos diariamente aos alunos sem saber ler tais imagens, saber interpretar tais produtos e imagens é muito necessário, por este motivo a educação do olhar dos é tão necessária.
A LEITURA DE IMAGENS
A leitura de imagens é uma ferramenta didática muito rica. Desde que as novas abordagens
trouxeram a imagem da arte para a sala de aula, os professores passaram a se utilizar dessas
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imagens para ampliar a leitura de mundo dos alunos.
Quando os alunos pensam que estão apenas descrevendo o que está objetivamente à sua
frente, estão, na verdade, interpretando. Suas falas são interpretações do que vêem. Tais interpretações são geradas nos contextos por eles vivenciados, pois nada pode ser interpretado sem uma
conexão com o mundo com o qual se vive. A compreensão estética é, então, uma construção social,
pois as ideias articuladas durante a leitura são engrenadas nos contextos culturais e seus discursos.
Como ferramenta didática à leitura de imagens possibilita um trabalho que deve ser sempre
contemplado pelo professor, que pode usar como roteiro as seguintes etapas:
•

Aquecimento: evento preparatório para a experiência de observar a obra;

•
Descrever: profunda e detalhada atenção ao ato de perceber; lista verbal de tudo que
é perceptível na obra;
•
Analisar: a maneira como foi executado o que foi percebido; elementos da composição, técnicas etc.; ideias intrínsecas à obra de arte;
•
Interpretar: as respostas pessoais e sensoriais à obra; como o aluno se sente em
relação à obra;
•

Fundamentar: associar os conhecimentos de história da arte;

•

Revelar: uma nova obra é criada pelo aluno.

Para que a leitura estética possa ser um elemento fundamental, essencial, no processo educacional, e que tenha significado para a vida dos alunos faz-se necessário que o professor respeite
as condições e a natureza da construção do conhecimento, para que a leitura não seja uma mera
atividade escolar obrigatória. É necessário que seja um caminho prazeroso para o aprendizado e o
desenvolvimento da leitura do mundo.
“A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática visual e sua
sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas imagens”. (BARBOSA, 1998, p. 17)

A prática da leitura de imagens conduzirá os alunos a construírem ano após ano um repertório para o seu discurso visual, assim como aprenderam o alfabeto e decifrarem o código da leitura,
com a prática o aluno também será levado a decifrar os códigos das imagens e ter um discurso próprio ao interagir com os meios visuais e com a produção dos artistas. Assim como saberá também
reconhecer com o tempo as imagens que serão utilizadas para alienar, tornando-se consciente e
crítico.
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LENDO OBRAS DE ARTE
Quando uma obra de Arte é observada, o observador, inicialmente percebe os elementos
mais simples e gradualmente vai percebendo os mais complexos. O assunto da obra ou mesmo seu
título podem ajudar neste processo. O conjunto de elementos visuais expressa o que o autor sente
do mundo. Quando observamos um quadro pela primeira vez, o conjunto dos elementos visuais nos
dá uma sensação de equilíbrio, de conjunto, e quando o quadro não está equilibrado, parece que
está incompleto ou com alguma coisa sobrando. Só depois que nos acostumamos com o quadro é
que percebemos as formas detalhadamente.
A dinâmica entre as figuras, formas ou elementos pode ser mais simples ou mais complexa.
Quanto maior tensão houver na escolha dos elementos visuais por parte do artista, maior atenção
haverá por parte do expectador. O conjunto das formas numa pintura pode estar distribuído de inúmeras maneiras trazendo uma série de informações como:
-o que é o fundo da imagem e o que é a figura;
-o que está na frente e o que está atrás;
-o que está em movimento e o que está parado;
-o que está iluminado e o que está escuro;
-o que está mais colorido ou não, etc.
O mais importante é fazer perguntas que dirijam o olhar dos alunos para as características
mais importantes da obra. A escolha das obras de arte durante as aulas, deverá estar contextualizada no conteúdo disciplinar e direcionada de acordo com a percepção dos alunos. É importante deixar que os alunos perguntem, apreciem, critiquem e comentem, retirando deles todas as sensações
que tiveram ao entrarem em contato com a obra de arte.
O professor precisa estar preparado para conduzir seus alunos nesta leitura, ele quem irá
coordenar os questionamentos de todos, é preciso que ele também esteja em constante aprendizagem, buscando reciclar também o seu próprio olhar e que esteja sempre voltado para o ensino desta
importante habilidade de ler o mundo através das imagens. Segundo Ana Mae Barbosa:
A necessidade de alfabetização visual vem confirmando a importância do papel da Arte na
Escola. A leitura do discurso visual, que não se resume apenas à análise de forma, cor, equilíbrio, movimento, ritmo, mas principalmente é centrada na significação que esses atributos,
em diferentes contextos, conferem à imagem é um imperativo de contemporaneidade. Os
modos de recepção da obra de Arte e da imagem ao ampliarem o significado da própria obra
a ela se incorporam. (BARBOSA, 2003, p.18).

Os alunos precisam estar preparados para ler este mundo de hoje, no qual as informações
chegam até eles de forma tão rápida e logo se modifica e se transforma, ensinar a ler imagens, é
ensinar também a digerir informações visuais e saber separar aquelas que são mais pertinentes e
significativas. Saber ligar as imagens aos conceitos aos quais elas pertencem deve fazer parte do
ofício de ensinar a arte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo foi escrito para contribuir para a reflexão sobre a importância da introdução
da alfabetização do olhar no ambiente escolar. Saber ler e interpretar imagens é muito importante
na sociedade contemporânea, na qual as informações são passadas a cada dia de forma mais veloz, exigindo assim que seus leitores façam uma análise rápida, filtrando somente as informações
necessárias, um olhar preparado terá condições de fazer este exercício. A leitura de imagens e
posteriormente a leitura do mundo se faz necessária, nossos alunos precisam estimular este conhecimento, alfabetizando seus olhares e sabendo ser críticos quando for necessário. É na escola
que exercitarão este conhecimento, com a ajuda dos professores que atuarão sempre de forma a
estimular esta habilidade como facilitadores do processo de aprendizagem.
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RESUMO
A síntese refere-se a uma pesquisa em andamento centrada nas percepções sobre gênero de docentes masculinos que atuam na Educação Infantil. A problemática trata-se das percepções que os
docentes têm sobre suas trajetórias a partir de um amálgama de atravessamentos sociais, históricos e culturais, e a partir delas, quais definições podem orientar suas práticas educativas. Tem-se
como objetivo investigar as percepções de gênero de professores que atuam na Educação Infantil
a partir das pesquisas já realizadas, impulsionando a reflexão sobre os valores que marcam a nossa sociedade. Para responder essa problemática, esse estudo estrutura-se a partir da perspectiva
qualitativa e utiliza para produção de dados o estado do conhecimento. A busca por produções foi
realizada no banco de dados do site Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. No banco
de dados foram encontrados 95 trabalhos com as palavras-chave: Docente masculino e Educação
Infantil; na opção de campo de procura, deixou-se selecionado todos os campos. Através do resultado obtido, foi lido o resumo dos trabalhos encontrados e selecionados apenas 10 deles, pois os
demais perpassam pelo campo da educação ambiental, educação matemática, educação especial,
ensino a distância entre outros; portanto não foram selecionados para a composição do corpus de
análise. Os resultados esperados vislumbram apresentar um breve panorama da produção científica
contida neste banco de dados acerca da temática do docente masculino na Educação Infantil e com
isso, possibilitar subsídios pedagógicos para melhoria da qualidade social da educação nas salas
de aulas da Educação Infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Docente Masculino; Educação Infantil; Estado do Conhecimento; Cultura;
Relação de Gênero.
INTRODUÇÃO
A pesquisa em andamento pretende analisar a percepção profissional dos docentes masculinos que trabalham com crianças na educação infantil em instituições desde o momento em que
ingressaram no magistério. Para isso, procura-se entender a história da educação e a feminização
48

Revista Gestão & Educação – Junho 2022

Junho 2022

do magistério no Brasil.
Em análise de dissertações e teses (SAYÃO, 2005; RAMOS, 2011; MONTEIRO, 2014) percebe-se haver uma grande barreira entre os docentes masculinos e a sociedade em seu início de carreira nesta fase da educação básica. Os professores após passarem num concurso público têm que
passar no período probatório que geralmente dura 3 anos, mas esses docentes masculinos além
desses dois testes têm que passar pelo comprobatório (RAMOS, 2011, p. 31) ou ritual de passagem
(SAYÃO, 2005, p. 65) para provar suas habilidades e se eles não vão abusar de alguma criança
sexualmente. Apoiando-se nos estudos da autora americana Christine Williams, Sousa (2011, p. 44)
também afirma que as preocupações em torno da presença masculina em trabalhos com crianças
vêm mais dos familiares das crianças e as apreensões estão associadas à ideia de perversão sexual desses homens que optam por trabalhar num espaço de predominância feminina.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/9394/1996) inseriu a Educação
Infantil como primeira etapa da educação básica, fazendo com que os municípios ampliassem através de concursos públicos, o quadro de funcionários para atender à tal demanda. Isso fez com que
mais homens olhassem a docência como uma oportunidade de emprego.
Pincinato (2007) apud Monteiro (2014, p. 54):
O magistério proporcionou a esses homens ingressar mais rapidamente no mercado de
trabalho, pois diversos concursos eram realizados na área e, além disso, tratava-se de uma
carreira na qual “eles poderiam ascender”.

A autora acrescentou que “nenhum deles manifestou o desejo ou então o sonho de assumir
essa identidade profissional, até porque ser visto como professor, na percepção formada por eles,
era o mesmo que ser identificado com os valores sociais femininos, existentes no magistério” (PINCINATO, 2007, p. 34) apud (MONTEIRO, 2014, p. 54).
Neste ambiente dominado pela docência feminina (MONTEIRO, 2014, p. 1; SAYÃO, 2005, p.
20), tendo em vista que a sociedade faz determinados questionamentos acerca da presença masculina, o docente masculino se insere/é aceito numa instituição, através do aval de pessoas que já
conhecem o seu trabalho (RAMOS, 2011, p. 117).
Diante desse contexto, quais percepções esses docentes têm sobre sua trajetória? Para
tanto pretendo buscar respostas à problemática a partir de mapeamento e análise de estudos já
realizados usando como método o estado do conhecimento no campo do BDTD – Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações.
REFERENCIAIS TEÓRICOS
Em levantamento realizado (HAHNER, 2011; MONTEIRO, 2014; SAYÃO, 2005), foi visto que
a Educação Infantil é uma área profissional que no decorrer de sua história foi caracterizada como
trabalho feminino. O ensino público primário expandiu e a entrada das mulheres foi motivada.
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Todavia a educação primária no Brasil já tenha sido exercida predominantemente pelo gênero masculino. Hahner (2011, p. 468) relata que em meados de 1870 o número de mulheres e homens
na educação estava se equivalendo. Porém com melhores oportunidades de trabalhos os homens
foram deixando de entrar para a docência e isso foi abrindo espaço para as mulheres.
Historicamente, as professoras que assumiram o magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil tiveram que assumir o caráter materno, da segunda mãe, e ainda
hoje, muitas pessoas assim imaginam e esperam que o magistério seja praticado por mulheres dóceis e amáveis. Assunção (1996) apud Monteiro (2014, p. 36), analisando a concepção de tais professores acerca da pouca presença de homens na docência, as justificativas encontradas para essa
configuração da profissão foram os baixos salários, preconceitos sociais e habilidades que seriam
naturalmente femininas, como paciência, subjetividade e jeito maternal. Além disso, suas análises
revelaram a associação da escolha de homens pelo curso de magistério à sua orientação sexual,
suposta como homossexual.
Ramos (2011, p. 32) enfatiza que para serem aceitos pela comunidade escolar, os professores do sexo masculino passam pelo crivo e pela vigilância dos adultos, especialmente quando a
função no interior da instituição infantil exige a execução das funções relacionadas ao cuidado das
crianças. A esta fase, ele chama de período comprobatório.
Em sua dissertação de mestrado Fonseca (2011, p. 47) diz que um docente masculino de sua
pesquisa relata que tinha receio de ser julgado por estar num lugar ao qual não pertencia, e que,
para pertencer, deve se policiar e vigiar os seus atos o tempo todo. Assim, ele brinca um pouquinho
com as crianças, mas não tem muito contato físico, pois tem medo do que outras pessoas falarão.
Rocha (2012, p. 8), considera que homens são vistos como sexuados, perversos, que estão
sempre à procura de uma vítima para satisfazerem seus desejos ligados à sexualidade e que as
mulheres seriam dotadas de uma sexualidade incomum, tornando-as puras, quase santas, o que às
tornariam pessoas acima de qualquer suspeita.
Souza (2010, p. 115) entende que no início o docente masculino é compreendido predominantemente a partir das características de um masculino genérico, emergindo em relação a esse
homem um sentimento de suspeita, materialidade, abuso, homossexualidade e inadequação para o
trabalho, todos eles vinculados à uma naturalização desse homem.
Campos et al. (1991) apud Monteiro (2014, p. 93) também abordaram a relação corporal existente entre criança e adulto na Educação Infantil salientando que a interação mulher-criança é mais
aceita que a homem-criança;
É como se a maternidade efetiva ou potencial de qualquer mulher impedisse, ou bloqueasse,
a erotização de suas interações com a criança. As imagens de inocência e pureza ligadas
à maternidade não parecem extensivas à paternidade. Quando homens se dedicam ao trabalho educativo com crianças pequenas passam a ser suspeitos tanto sobre sua identidade
masculina, quanto sobre sua moralidade (CAMPOS et al., 1991, p. 55). Apud (MONTEIRO,
2014, p. 93)
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Diante do exposto, a problemática é as percepções que tais docentes têm sobre suas trajetórias. Para isso, recorro à Gatti (2002, p. 57) que em seu estudo sobre a construção de pesquisa
em Educação no Brasil, entende que problema é uma questão que não tem uma resposta plausível
imediata ou evidente e que são questões que necessitam de esforços específicos, métodos para se
tentar obter respostas.
Vê-se como problema desta pesquisa, a qual no decorrer deste trabalho procurei responder,
as questões relacionadas ao docente masculino atuante na Educação Infantil. 1) Como foi a aceitação do ingresso deste profissional na rede pela instituição, pela sociedade. 2) Como é vista a profissão destes docentes pela escola e pela sociedade. 3) Como o próprio docente trabalha a questão de
trabalhar num ambiente predominantemente feminino. Em suma: Quais percepções esses docentes
têm sobre sua trajetória?
OBJETIVO DA PESQUISA
Investigar percepções dos docentes sobre sua trajetória na educação Infantil a partir das
pesquisas já realizadas.
METODOLOGIA
Segundo Stubbs e Delamont (1976) apud Ludke e André (1986, p. 15), a natureza dos problemas é que determina o método, isto é, a escolha do método se faz em função do tipo de problema
estudado.
Ludke e André (1986, p. 17) entendem que um projeto pretende não partir de uma visão predeterminada da realidade, mas inserir aspectos ricos e imprevistos. Perante a questão, a pesquisa
bibliográfica foi uma definição mais precisa do objeto de estudo;
O instrumento utilizado foi a pesquisa bibliográfica, Fonseca (2002) diz que:
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas
de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém,
pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos
prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Romanowski e Ens (2006, p. 39) entendem que a realização desse balanço possibilita contribuir com a organização e análise na definição de um campo, uma área, além de indicar possíveis
contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais. Ainda as autoras salientam que esses estudos são necessários “no processo de evolução da ciência, a fim de que se ordene periodicamente
o conjunto de informações e resultados já obtidos” favorecendo a organização que mostre a integração e a configuração emergentes, as diferentes perspectivas investigadas, os estudos recorrentes,
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as lacunas e as contradições (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 40).
Diante do exposto, optamos por usar como método de pesquisa o Estado do Conhecimento.
No dia 26 de setembro de 2017 foi feita uma busca no banco de dados do site Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD – com as palavras-chave: Docente masculino; Educação
Infantil, e com a opção de procura em todos os campos. Foram encontrados 95 resultados. Numa
página à parte, enumerei do 1 ao 95; copiei todos o nome dos autores e o do seu trabalho. Após
isso, li todos os resumos, porém alguns falavam no sentido muito amplo da temática de gênero; outros falavam de docentes de matemática, saberes docentes na Educação Infantil, auxiliar na Educação Infantil, docentes de E.A.D., musicalização, ciências, Educação Ambiental, tecnologias digitais
entre outras. Selecionamos apenas 10 trabalhos. Porém, 1 dessas dissertações (Ruis, Fernanda
Ferrari, 2017) ainda não estava disponível para leitura, e a pedido da autora, só seria divulgada no
dia 02 de janeiro de 2018; optamos por não incluir esta dissertação, pois já estávamos com todos
os demais trabalhos em mãos e o estudo já seria iniciado. Ficou acordado que o corpus de análise
seria 9 trabalhos, sendo 7 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado, por eles falarem do
tema desta pesquisa, que são: (Alves, 2012), (Costa, 2007), (Ferreira, 2008), (Gomides, 2014), (Mendonça, 2016), (Nunes, 2013), (Pereira, 2012), (Silva, 2015) e (Silva, 2014).
Baixei os 9 trabalhos que estavam disponíveis no site e comparei com o material que eu já
tinha em mãos – que eram dissertações, teses, artigos e livros sobre a temática. Constatei que dos
9, 3 trabalhos eu já tinha impresso e lido. Imprimi os 6 trabalhos que eu não tinha e assim passei a
lê-los para futuramente analisá-los. Atualmente estamos em fase de decidir estratégias de análise
do cospus.
JUSTIFICATIVA
O trabalho ajudará na ampliação de conhecimento, pois através desta pesquisa poderá ser
obtido o perfil do docente masculino da Educação Infantil, e sua interação com a comunidade escolar. Também compreender como é construída a identidade do professor-homem, no exercício de sua
profissão docente na Educação Infantil, considerada como uma profissão eminentemente feminina.
Para Marshall e Rossman (1989) apud Alves (1991, p. 58), a significância de um estudo pode
ser demonstrada indicando sua contribuição para a construção do conhecimento e sua utilidade
para a prática profissional e para a formulação de políticas.
Os resultados esperados vislumbram possibilitar subsídios pedagógicos para melhoria da
qualidade social da educação nas salas de aulas da Educação Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que este trabalho que está em andamento, futuramente possa ajudar na construção do perfil do docente masculino da Educação Infantil, e sua interação com a comunidade escolar.
O percurso desenvolvido nesta investigação até o momento leva a constatação de que as
discussões em torno da presença masculina na Educação Infantil ainda carecem de muitos estudos.
Trata-se de um tema polêmico que envolve heterogeneidades no pensamento social.
Tendo dado início à pesquisa, é possível elencar algumas constatações que, entretanto, estão longe de encerrar as questões envoltas no tema da presença masculina na Educação Infantil.
Entretanto tal abordagem possibilitou dar visibilidade a esses sujeitos que, nessa profissão, representam um grupo minoritário e, dessa forma, vivenciam a profissão docente a partir de uma perspectiva singular (MONTEIRO, 2014, p. 113).
Além dos docentes serem a minoria, grande parte dos sujeitos adultos pertencentes a diferentes categorias (gestão escolar, docentes e famílias) compreendem que atuar na docência nessa
etapa é uma profissão mais adequada ao gênero feminino (SOUSA, 2011, p 168). Ancorados em
visões cristalizadas e socialmente construídas sobre as relações e papéis de gênero, os sujeitos
objetivam essa ideia na figura do gênero masculino associado à pedofilia e à perversão sexual
(SOUSA, 2011, p 168) e na imagem do gênero feminino visto como sinônimo de pureza, delicadeza
e aptidão natural para o trabalho com crianças (SOUSA, 2011, p 168; ROCHA, 2012, p. 8).
Sousa (2011, p. 168-169) enfatiza que essas visões cristalizadas, em geral tendo como referência as informações veiculadas na mídia sobre inúmeros casos de pedofilia que tem homens
como protagonistas, servem de âncora para os sujeitos que visualizam o trabalho docente na Educação Infantil como um campo de trabalho feminino. Vários sujeitos, ao defenderem a ideia da inadequação de homens para o trabalho com crianças, fazem menção ao “que se ouve por aí”, alguns
chegando inclusive a mencionar programas policiais de televisão.
Por outro lado, a representação da Educação Infantil como um campo de trabalho naturalmente feminino parece começar a sofrer alterações. Grande parte dos sujeitos adultos também
considera a atuação docente na Educação Infantil como um trabalho, cuja licença para ser exercido
depende de habilidades e competências adquiridas numa formação especifica. Ancorados na compreensão de que a instituição escolar é importante para o desenvolvimento e ascensão social dos
indivíduos e na decisiva contribuição do professor para a efetivação dessa função da escola, esses
sujeitos objetivam essa ideia na figura do/a professor como intelectual, competente e formado/a para
a função que exerce.
Dessa forma, há de considerar-se que para atuar na docência com crianças, não é o gênero
do/a profissional o pré-requisito, mas a formação adquirida para tal.
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É provável que essa visão, que coloca como pauta para o exercício docente na Educação Infantil a formação, esteja influenciada por discussões contemporâneas no campo de estudos das relações de gênero que circulam na mídia e em alguns universos reificados da ciência, (principalmente
aqueles que dialogam com os movimentos sociais organizados) e nas conversações em geral.
Além disso, tem que considerar-se os avanços nos estudos referentes à necessária formação
de profissionais para atuar na docência com crianças. Embora ainda se observa, na prática, inúmeras contradições, e há um consenso na comunidade científico-acadêmica na área de Educação Infantil e em diferentes setores da sociedade civil organizada acerca da exigência da formação. Prova
disso é a própria legislação educacional que destaca a imprescindibilidade da formação profissional
para o exercício da função docente. O maior desafio atual não é a criação de leis, que primem pela
qualidade dos serviços educacionais, porém, mais que isso: impõe-se lutar pelo cumprimento do
que já tem sido aprovado.
Nesse sentido, as pressões sociais a favor da qualificação profissional constituem fortes
elementos que ajudam a corroborar a representação da docência na Educação Infantil (e em outras
áreas) como uma profissão que exige uma formação específica. Ou seja, quando alguns sujeitos
afirmam que mais importante que o gênero do/a profissional é a capacitação (competências e habilidades adquiridas na formação), suas expressões não estão desvinculadas de uma realidade social
mais ampla em que se imprime um discurso que enaltece a formação profissional.
Outra possível influência sobre essa visão, que reivindica a competência profissional como
requisito para o trabalho com crianças, pode ser o lento, controverso, porém, significativo processo
de valorização profissional de docentes da Educação Infantil. Nesse processo, uma das pautas
principais diz respeito a importância da formação profissional que, segundo Zabalza (1998) apud
(SOUSA, 2011, p 169), tem um significado especial para a educação das crianças pequenas. Isso,
porém, não significa que as concepções cristalizadas de gênero arrefeçam e não sejam também
influentes na forma como acontece o ingresso e na trajetória dos professores.
Ao analisar o ingresso e a trajetória de homens como professores de Educação Infantil, é
preciso considerar as singularidades dos contextos e dos sujeitos que neles se inseriam. Por meio
disso e das leituras realizadas, permite afirmar que esses processos não são homogêneos, nem
igual em qualquer situação. Pelo contrário, guarda singularidades que precisam ser ponderadas em
cada contexto.
Outra opção vislumbrada por alguns sujeitos de uma das pesquisas (MONTEIRO, 2014, p.
113) foi realizar o curso de Magistério no CEFAM - Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério -, o que possibilitou receber uma bolsa de estudos, ao invés de iniciar a carreira
profissional em funções que não exigissem mínima especialização.
Aos que realizaram o curso em outras instituições, foi possível ingressar precocemente na
profissão, na forma de estagiários remunerados, sendo a melhor oportunidade profissional naquele
momento de suas vidas. Além dos fatores expostos, a escolha pelo curso de Pedagogia como segunda formação ocorreu também relacionada ao interesse em ocupar cargos na gestão escolar,
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para professores que já haviam realizado outros cursos de licenciatura.
Diante da escolha realizada inicialmente, surgiu – em determinado momento dos caminhos
profissionais dos sujeitos – a possibilidade de atuar como professores de Educação Infantil. O trabalho com crianças pequenas ocorreu em alguns casos durante o curso de formação inicial, recebendo destaque a importância da experiência em estágios para a posterior escolha. Em outros casos,
a opção por trabalhar na Educação Infantil ocorreu como oportunidade de emprego e, dessa forma,
mostrou-se como um meio para alcançar outros objetivos, dentre eles, conseguir um emprego estável após a conclusão do curso de formação inicial.
A leitura das dissertações e teses que usamos para o embasamento teórico também possibilitou questionar a perspectiva que considera a docência como dom, missão e naturalmente feminina,
pois foi constatado que diversos fatores estiveram presentes no processo de escolha profissional.
Essa opção se refletiu nos projetos profissionais de alguns sujeitos que, embora não tenham explicitado o desejo de sair dessa área de atuação, quando questionados a respeito dos planos para
o futuro sinalizaram que a permanência na docência na Educação Infantil não é o objetivo final de
suas carreiras.
Continuar os estudos realizando o mestrado, atuar em cargos de gestão, ou lecionar no Ensino Superior foram intenções relatadas (MONTEIRO, 2014, p. 114), mesmo por aqueles professores
que já haviam percorrido anos de experiência na área.
A hierarquia de gênero mostrou-se presente e foi evidenciada pela diferença de representatividade entre homens e mulheres na docência na Educação Infantil e em outros segmentos da
Educação Básica (MONTEIRO, 2014, p. 114). A presença masculina mais acentuada em cargos na
gestão do que na docência e, em especial, o fato de a maior parcela dos homens diretores optarem
pela gestão na Educação Infantil, demonstrou quão desiguais e contraditórias se apresentam as
relações de gênero nessa área de atuação.
De acordo com os relatos dos sujeitos (MONTEIRO, 2014, p. 115), constata que os desafios
iniciais na carreira revelaram lacunas existentes entre formação e prática docente, ou seja, entre
os conteúdos dos cursos de Pedagogia e o cotidiano na Educação Infantil. Os estágios e conhecimentos teóricos, embora em alguns relatos tenham mostrado como influência para ingresso na
profissão, também foram criticados por não proporcionarem uma noção a respeito da complexidade
que envolve a prática docente no decorrer de um ano todo de trabalho.
Em sua dissertação Monteiro (2014, p. 115) relata que dentre as dificuldades relatadas, a relação estreita vivenciada diariamente com as crianças, as condições de trabalho – como trabalhar
sozinho com turmas numerosas de crianças pequenas –, lidar com situações de cuidado - como
momentos nos quais as crianças se machucam –, foram elementos que se destacaram. Planejar e
executar as propostas pedagógicas, considerando as características próprias do trabalho pedagógico na Educação Infantil, com enfoque na interação, brincadeira, planejando o uso do tempo e dos
espaços, foi outro aspecto da prática docente aprendido aos poucos no cotidiano da escola.
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Alguns sujeitos das pesquisas lidas afirmaram também não ter recebido apoio adequado no
período inicial da carreira, seja por parte da equipe gestora, ou em cursos de formação continuada,
oferecidos para lidar com as dificuldades iniciais na profissão.
Além dos desafios intrínsecos à docência na Educação Infantil, os professores enfrentaram
dificuldades relacionadas a noções de masculinidade que se mostraram incompatíveis com o trabalho pedagógico na Educação Infantil. As dificuldades e preconceitos enfrentados pelos homens que
enveredaram nessa profissão, exercida predominantemente por mulheres, revelaram quão polarizadas se apresentam as noções de feminino/masculino em nossa sociedade e a necessária perspectiva relacional para compreender as relações de gênero na profissão docente e na educação.
Emergiram nas trajetórias dos professores questionamentos a respeito de sua presença no
cargo de professor, de sua competência para tal função e de sua escolha profissional. Os procedimentos em momentos de cuidados corporais – como troca de roupas e ida ao banheiro – também
foram alvos de olhares de suspeita. Tais questionamentos se efetivaram em ações concretas de
tentativas de segregação entre professores e crianças, uma dificuldade adicional enfrentada por
alguns no início da carreira, quando toda a adaptação e calma se faziam necessárias. Além disso, a
orientação sexual dos sujeitos foi questionada inicialmente e, a qualquer momento caso os sujeitos
mudassem de escola, por exemplo, mesmo após anos de experiência na profissão.
A presença dos homens como professores de Educação Infantil e a análise de suas trajetórias
desestabilizou a concepção de profissão docente relacionada exclusivamente ao âmbito feminino, e
de Educação Infantil como área de atuação distante do âmbito e capacidade masculinos, emergindo
como um possível campo de atuação para homens e mulheres (MONTEIRO, 2014, p. 116).
A noção de masculinidade associada a um ideal de virilidade se revelou como uma noção a
ser constantemente repensada e a presença dos professores homens na Educação Infantil permitiu
a emergência de outras noções de masculinidades, que incluam o cuidar e o educar, assim como a
escolha pela carreira docente dedicada às crianças, como possibilidades para os sujeitos do sexo
masculino. Dessa forma, a ideia das trajetórias dos professores possibilita mostrar que tais noções
são construídas socialmente e, portanto, mutáveis. As tentativas de segregação entre homens e
crianças evidenciadas nas leituras trouxeram à tona a necessária reflexão a respeito da atuação
masculina na área da educação.
O relato dos professores a respeito da relação entre trabalho e paternidade também revelou outras possíveis formas de vivência da masculinidade, nas quais o afeto e o convívio familiar
ganham destaque, alterando os projetos profissionais dos sujeitos. Desnaturalizando a noção de
cuidado atrelada estritamente ao âmbito feminino.
Tanto mulheres como homens demonstraram compartilhar concepções hegemônicas de
masculinidade, de forma a buscar distanciar o homem da sala de aula de Educação Infantil e o inserir, em muitos casos, na gestão escolar. Enquanto em um primeiro momento mulheres – mães e professoras – influenciaram a escolha pela profissão docente, posteriormente foram também mulheres
as principais questionadoras a respeito da presença dos professores diretamente na sala de aula.
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Uma suspeita permanente que pode recair a qualquer momento sobre os professores levou
a um constante reafirmar de seu espaço na área da Educação Infantil, justificando sua presença
naquele local de trabalho.
Os estudos acerca das relações de gênero na educação e, nesse caso, da construção social
das masculinidades, mostra-se necessário nos cursos de formação inicial em Pedagogia, nos quais
em geral a temática gênero não vem sendo abordada de maneira a questionar concepções estabelecidas socialmente. É necessária uma formação que abranja o maior número possível de futuros
professores, ainda em formação, para que essas concepções preconceituosas sejam minimizadas.
O estudo das trajetórias e da atuação de outros sujeitos do sexo masculino no cotidiano da
Educação Infantil, como monitores, diretores, orientadores pedagógicos, vice-diretores etc., possibilitariam outras reflexões e pontos de interlocução nas análises.
As leituras destes trabalhos indicam que proporcionar às crianças na Educação Infantil uma
educação que envolva a diversidade e a equidade de gênero na escola, exige refletir e iniciar ações
que possibilitem também a equidade de gênero na profissão docente e, por extensão, na própria
sociedade. Desafios colocam-se a partir das leituras realizadas, relacionados à produção de conhecimento no campo dos estudos de gênero na educação, à elaboração e implementação de políticas
públicas e às dimensões pedagógicas da Educação Infantil a partir da perspectiva de gênero, sendo
nossas análises mais perguntas e inquietações do que propriamente respostas às questões colocadas inicialmente.
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RESUMO
Tendo em vista que o mundo tecnológico vem avançando rapidamente perante a sociedade, este
artigo trata-se das diversas linguagens existentes na informática e na gamificação. Tratar-se-á sobre qual é a função desses recursos no desenvolvimento educacional dos indivíduos, inclusive na
educação infantil, para isto, foram realizadas pesquisas e vivências com adaptações para práticas
pedagógicas baseando em autores.
PALAVRAS-CHAVE: Linguagens; Gamificação; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
No século em que vivemos, se torna cada vez mais comum se deparar com crianças, presas
e entretidas aos celulares, tablets, computadores, iPods entre outros; engana-se quem traz consigo
o pensamento errôneo de que a criança nada aprende ao ter contato com essas ferramentas que as
proporcionam a inclusão ao mundo tecnológico.
Ao olharmos ao nosso redor percebemos que a tecnologia vem se alastrando como um “vírus” pela sociedade, a cada canto que nos encontramos nota-se a influência constante que ela trouxe ao ser humano. Nessa contemporaneidade há um gama de recursos tecnológicos que adentram
as casas, comércios e até mesmo o ambiente escolar (diretamente e indiretamente); que no qual
possibilita o desenvolvimento constante da autonomia da criança.
Considerando esse contexto que abrange as tecnologias, como vem sendo trabalhado dentro
das instituições educacionais com as crianças? Será que eles têm sido vistos como seres já adeptos
as tecnologias?
Segundo Marise Brandão – Orientadora Tecnológica Educacional do Governo do Estado do
Rio de Janeiro: “Eles [crianças e jovens] ‘vivem’ tecnologia e quem não vive sonha em viver. É o
mundo deles. Isto é fato. Como ignorar este potencial? Como permanecer a cuspe e giz?”.
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Portanto nesse artigo, abordar-se-á como se pode e deve trabalhar as tecnologias dentro da
educação infantil, onde as crianças não se prendam as metodologias estabelecidas pelos professores; possibilitando assim que as crianças se tornem o único protagonista de suas criações.
Esse estudo foi baseado em dois artigos que abordam o tema ’tecnologia’. Intitulados como
“Tecnologias Digitais: possibilidades e desafios na Educação Infantil” e “A Inclusão Digital
na Educação Infantil”.
Objetiva-se expor através das ideias e conceitos que constam nos artigos, a importância da
utilização da tecnologia dentro das instituições educacionais, de forma que o professor se torne um
agente mediador e viabilize a criança como protagonista de suas criações através das ferramentas
tecnológicas disponíveis.
Através de pesquisas podemos ver que há várias ferramentas tecnológicas que podem ser
usadas pelas crianças dentro do ambiente escolar, possibilitando que a criança desenvolva sua
autonomia, juntamente com a socialização mútua com os colegas de sala e professor. Juntamente
com as ideias abordadas pelas autoras dos artigos, iremos abranger uma ferramenta tecnológica,
que foi considerada a mais conhecida e utilizada pelas crianças, jovens e adultos; que no qual é a
gamificação.
De acordo com alguns dados coletados através de pesquisas vemos que os games é uma
das ferramentas mais utilizadas; já se consta que é dedicado em torno de 3 bilhões de horas por semana em sua utilização. Analisando a grande demanda de horas dedicadas aos games colocamos
em pauta a inclusão dessa ferramenta no ambiente escolar; seja em uma sequência didática interdisciplinar ou por meio de projetos pedagógicos. Lembrando-se que o devido uso deve ser pautado
e analisada para melhor estender o conhecimento por meio das ferramentas disponibilizadas para
este contexto educacional.
TECNOLOGIA: LINGUAGENS DE INFORMÁTICA E GAMES
Se torna notório que a Tecnologia, a cada dia que se passa, está cada vez mais presente em
nosso cotidiano, em todo lugar que estamos há algo voltado ou influenciado pela tecnologia, ela se
tornou um vírus mundial; que envolve a todos independente de raça, etnia e classe social; de uma
forma ou de outra está empregada e vinculada ao ser humano. Exibindo um grande impacto em
diversas áreas, sobretudo no âmbito escolar. Disponibilizando uma vasta demanda de recursos para
o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem do aluno; possibilitando novas formas
para que os docentes trabalhem os conteúdos de forma que os alunos se veem, sintonizados a essa
nova era que são pertencentes.
Como destacado nos artigos analisados “[..] os sujeitos que nasceram imersos no mundo
digital interagem, simultaneamente, com as diferentes mídias.” (Alves,2008, p.06 e 07); ou seja, não
há como trabalhar dentro da sala de aula sem que utilize a Tecnologia nas suas diversas formas.
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Não tem como a escola, o professor e o aluno se abster desse recurso tão presente na sociedade. Não podemos ignorar o fato de que cada dia que se passa a tecnologia só evoluirá e fara
parte dessa e das outras gerações.
De acordo com os artigos pesquisados as tecnologias na Educação Infantil têm como objetivo, o papel de desenvolver de forma autônoma e participativa o conhecimento que os alunos trazem consigo, pois de certa forma em nossa sociedade a tecnologia vem avançando cada vez mais;
portanto para que haja um aprendizado e autonomia dos alunos através desses recursos, dentro
do ambiente escolar, é preciso que o docente seja o mediador da aprendizagem e estabeleça uma
participação conjunta com o aluno trazendo as “ferramentas” necessárias para que seja garantido
que o próprio aluno produza, levando-o a se apropriar de sua autonomia e o desenvolvimento de
habilidades cognitivas, afetivas e social de forma prazerosa e sem que seja imposta.
Dessa forma “Sob esse ponto de vista, o presente artigo objetivou pesquisar as tecnologias
digitais, enquanto proposta pedagógica, no contexto da educação, sobretudo na Educação
Infantil.” [Barbosa; Ferreira; Borges; Santos,2014, p. 2].

É importante compreender que a Educação Infantil, numa primeira etapa de educação básica, nos leva a refletir de que forma se deve ver e agir em nossa sociedade com suas inovações e
transformações, se faz necessário que o uso dessas tecnologias seja inserido no contexto escolar
de forma significativa. Segundo “Gadotti [2000, p.38] a escola precisa ser o centro de inovações e
tem como papel fundamental ‘orientar, criticamente, especialmente as crianças e jovens, na busca
de uma informação que os faça crescer e não embrutecer’.”
Para que isso ocorra é preciso que se desenvolva um trabalho pedagógico no qual insira dentro das escolas o uso da tecnologia no dia a dia do docente e dos alunos. A tecnologia na educação
infantil ajuda a estimular a curiosidade dos alunos e aumentar seu interesse pelas atividades por
meio de estratégias e exercícios imaginativos. As crianças são naturalmente atraídas por histórias,
vídeos e jogos. Então, por que não os usar para a educação? Não podemos esquecer que a tecnologia na educação infantil deve trabalhar em conjunto com a aprendizagem, e nunca substituirá as
tradicionais brincadeiras, atividades físicas, contato com a natureza e interação social tão importantes para o desenvolvimento da criança.
Ao escolher os artigos “Tecnologias Digitais: possibilidades e desafios na Educação Infantil”
[Barbosa; Ferreira; Borges; Santos,2014] e “A Inclusão Digital na Educação Infantil”[Meregalli; Farias; Santos; Bortolon; Silva; Bitencourt; Schmidt; Costa; Kaercher; Sauer; Vasconcelos.], tem por
objetivo encontrar um apoio para esclarecer questões como: “ Qual a importância da tecnologia?
”, “Quais os desafios que a escola encontra ao querer inserir esse recurso?”, “Como e quando é
utilizado?”, “Quais benefícios se tem em prol ao aluno?”; “As crianças da educação infantil tem esse
acesso?”, “os professores estão dispostos e preparados para passar os seus conteúdos através dos
recursos que a era da tecnologia disponibiliza?”, “O professor sabe como trabalhar com os alunos
deste século?”. Problemáticas como estas é que precisamos entender, sob tudo com o apoio desses
artigos destaca-se alguns pontos cruciais que as autoras relatam.
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Para que a resolução dessas questões de fato ocorra, é crucial apontar a seguinte citação de
PEREIRA LOPES [2005. p02]: “[...] indivíduos mais criativos que estarão adquirindo novos conhecimento e integrando-se como um novo modo de aprender e de interagir com a sociedade.”
Se não tivermos esse princípio de que temos que tornar os nossos alunos, seja ele de qualquer modalidade de ensino, em indivíduos críticos, indivíduos que tem uma bagagem cultural e social, de forma alguma conseguiremos ser professores autossuficiente para educar as crianças desse
tão evoluído século e tão pouco conseguiremos responder a essas questões que foram levantadas.
Segundo as autoras do artigo “Tecnologias Digitais: possibilidades e desafios na Educação
Infantil” [Barbosa; Ferreira; Borges; Santos, 2014], há necessidade que o docente traga para a sala
de aula atividades que de fato proponha uma aprendizagem significativa para a criança. Diante
desse tão vasto cenário tecnológico, como se tem visto e analisado essa questão da aprendizagem
significativa? Será que os professores têm pensado de forma que as suas atividades e seus projetos
venham a preparar as crianças para esse mundo, onde tudo é voltado a tecnologia ou para eles a
aprendizagem significativa se resume apenas à base de “[...] cuspe e giz.”, como cita Marise Brandão em uma entrevista ao site REVISTA PONTO COM [2015].
Trabalhar nesse contexto tecnológico para muitos ainda é sacrificante; é abdicar de seu contexto tradicional e cômodo para fazer algo que não se sabe manusear. As autoras abordam essa
questão de forma clara, trazendo o quão grande tem se tornado esse desafio que é o mundo tecnológico aos olhos dos professores. Como se estivessem com os olhos vendados, muitos não enxergam os grandes benefícios que há na inclusão da tecnologia em seus conceitos pedagógicos.
“[...]. Assim a tecnologia torna-se o grande desafio da espécie humana [...]” [Barbosa; Ferreira; Borges; Santos,2014, p.04]. Há a necessidade de que o docente, permita-se viver e inserir-se ao novo
mundo em que vive, pois tende-se que a tecnologia evolua rapidamente e junto com este avanço o
interesse das crianças pelos recursos disponibilizados em grande é diversa demanda.
Portanto, essa discussão requer muito conhecimento e capacidade de perceber a particularidade das crianças na primeira fase da educação, de zero a seis anos, conforme definido pela lei de
instrução e fundação Nacional de Educação (LDBEN) nº 9.394/96. Para o desenvolvimento desse
conceito, em que o desenvolvimento da criança é visto como um todo e, portanto, a criança é vista
como sujeito de direitos, isso significa discutir e repensar os processos que possibilitam a atuação
integrada entre os diferentes setores da sociedade. segurança política. O que não foi alcançado na
prática para garantir o cumprimento das garantias e disposições estabelecidas por meio de documento legal.
Se as crianças tiverem a oportunidade de estarem em um ambiente diversificado que traga
motivação e prazer, com certeza será significativo ao seu processo de ensino-aprendizagem, pois
isso somente ocorre quando há o interesse da criança, portanto o uso das mais diversas tecnologias
como por exemplo o Game, dentro do ambiente escolar traz para as crianças resoluções de problemas, faz com que elas tenham o entendimento de regras e estimula a sua coordenação motora.
Tudo isso é benéfico aos alunos, pois eles estão fazendo algo que gostam, o aluno dentro do seu
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contexto social já vive essa realidade e muitas vezes ensinam os pais e professores a fazer
o uso dessas tecnologias.
“As crianças hoje passam horas de seu dia assistindo a televisão, jogando no computador
e conversando nas salas de bate papo. Ao fazê-lo, processam quantidades enormes de
informação por meio de uma grande variedade de tecnologias e meios. Elas se comunicam
com amigos e outras pessoas de forma muito mais intensa do que as gerações anteriores,
usando a televisão, o MSN, os telefones celulares, os iPods, os blogs, os Wikis, as salas de
bate-papo, a internet, os jogos e outras plataformas de comunicação, utilizando tais recursos e plataformas em redes técnicas globais, tendo o mundo como quadro de referência.”
(VEEN; WRAKKING, 2011, p. 4-5).

Observando esse perfil que VEEN faz das crianças do século XXI, temos que enxergar com
clareza que somente o fato de aplicar conteúdos de maneira tradicional, não é suficiente para o
desenvolvimento da criança, mas apenas para massificá-la de acordo com o tradicionalismo das
antigas escolas.
Na Educação Infantil temos a tão valiosa e importante noção de que o brincar é o mais destacado e solicitado conceito e com o passar do tempo e através de estudos esse conceito foi abraçado
por todos; se analisarmos as crianças dos dias atuais, o brincar para elas é o contato direto com o
vídeo game, computadores, aparelhos celulares entre outros, a inserção ao contexto tecnológico
traz um prazer, quase que comparável ao fato de se brincar num parquinho ou com um carrinho,
uma boneca, da mesma forma que a criança aprende ao brincar ela também aprende com esse
contato direto a tecnologia.
Hoje para se ter uma breve noção, uma das plataformas mais utilizadas pelas crianças e
que as proporcionam prazer e conhecimento é os games; seja ele em qualquer aparelho. De forma
diversa os saberes das crianças vão se enriquecendo, pois os games tem um importante fator de
ajudar a desenvolver o ser humano, a desenvolver suas habilidades cognitivas, motoras, sociais e
até mesmo as afetivas.
Para as autoras de acordo com suas referências a maior parte das escolas não atendem a
essa expectativa de utilização, algumas vezes por falta de recursos tecnológicos e na grande maioria por falta de pessoas adeptas e condizentes ao mundo tecnológico. Segundo Fagundes:
“As tecnologias digitais estão realizando transformações profundas nos processos de aprendizagem e nas mudanças da escola. Reflete que o uso das tecnologias na educação propicia
a interdisciplinaridade, uma organização heterárquica, estimula a participação cooperativa
e solidária, promove a autonomia e a responsabilidade da autoria nos alunos.” [2007, p.14].

De acordo com as pesquisas o acesso das escolas as tecnologias vêm sendo analisado e inserido pelos responsáveis ao aceso digital das instituições publicas, porém não tem sido o suficiente, pois os equipamentos disponibilizados não são o suficiente e a formação dos professores pouco
ajuda, pois estão despreparados para desenvolver propostas pedagógicas, sob esta perspectiva
permanecendo muitas vezes distante dessa nova realidade. Analisando-se num geral, a tecnologia
precisa sim ser inserida desde muito novo, entretanto tendo noções de como, quando e por qual
motivo inseri-la nas atividades pedagógicas. Os docentes necessitam de formações para unir essa
excelente ferramenta que é a tecnologia a sua práxis, tendo a noção das bem feitorias. Isso porque
expor nossa imagem de tecnologia para crianças é uma coisa boa.
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Na verdade, a tecnologia é tão poderosa que pode ensinar às crianças coisas que antes eram
difíceis de fazer. Claro que a educação hoje vai mais longe e proporciona maior evolução pessoal às
crianças. Para além da própria educação, nomeadamente da pedagogia, a Internet criou uma maior
mobilidade. Afinal, esse recurso técnico nos permite praticar melhor outro idioma. Isso acontece
com tanta frequência em músicas, filmes e séries que, graças à tecnologia, só podemos ver hoje.
A tecnologia deve ser uma aliada na formação de nossos alunos. A priori, ressaltamos que a
permissão daqueles alunos que foram expostos a ferramentas recentes é cada vez mais necessária
em seu cotidiano pessoal e no mundo social. Além disso, a tecnologia oferece muitos recursos para
um processo de ensino flexível.
No período atual, de forma especial, os meios tecnológicos são vitais para as escolas. Isso
porque eles têm que continuar as aulas virtualmente do mesmo lado, mesmo à distância, e têm que
estar próximos dos alunos. Além disso, eles provaram ser uma parte fundamental dos métodos de
ensino mais modernos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude dos fatos mencionados é imprescindível que todos se conscientizem de que não
há como excluir o contato das crianças com as novas tecnologias digitais, pois no presente século
torna-se necessário esses conhecimentos e isso fara com que as crianças criem suas novas experiências e se desenvolva de maneira prazerosa e divertida.
É necessário que as instituições educacionais em ênfase as que atendem a modalidade infantil, reavaliem a elaboração de suas metodologias, criando assim um amplo ambiente de ensino
que direcione os alunos aos novos recursos tecnológicos e suas atualizações.
Levando em considerações esses aspectos abordados, faz-se necessário que os atuais e futuros professores reflitam sobre todos esses questionamentos citados, pois essa temática abordada
está cada vez mais presente em nosso cotidiano. Vemos os avanços da tecnologia a cada segundo
que passa e futuramente essas questões se tornarão ainda mais questionáveis e para que possamos nos enquadrar nesse mundo, há a necessidade de uma formação continuada de professores
com pensamentos e comportamentos reflexivos e criativos, para que os alunos visem o quão agradável é a junção da tecnologia a educação. Que não haja monotonia em sala de aula, onde somente
o professor cria e a criança imita ou copia.
Se as pessoas pertencentes a escola, se conscientizarem que se deve avaliar o modo como
enxergamos a tecnologia e reavaliar os seus objetivos educacionais e seus métodos de ensino-aprendizagem incluindo-a, teremos em nossas mãos uma escola acessível a todos e com novos
recursos, onde os alunos num modo geral irão aprender de maneira que lhe traga satisfação e proporcionem um aprendizado diferente e de fato significativo e condizente ao seu mundo.
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A Educação tem que ir além do escrever e ler da forma convencional, ir além apenas do brincar convencional, temos que dar espaço ao novo para que nossas crianças e adolescentes possam
ser orientados adequadamente e para que seu ensino aprendizado seja composto por algo que
acompanhe a sociedade pelo qual é pertencente.
REFERÊNCIAS

GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. São Paulo: Cortez, 2001.

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática, 5. ed. Goiânia: Alternativa,
2004.

PIAGET, Jean; INHELDER, Barbel. A psicologia da criança: Rio de Janeiro: Difel, 2003. Possibilidades e desafios na educação infantil - ESUD 2014. Disponível em http://esud2014.nute.ufsc.br,
acessado em 20 jun. 2022.

A INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: https://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/
revistavirtualagora/artigos/infantil_grupo.pdf, acessado em 20 jun. 2022.

Tecnologias do Ensino Presencial e a Distância. Campinas, SP Papirus, 2003.

MANSUR, Kátia Valviesse. Proposta curricular: ação de uma equipe. In: KRAMER, Sonia et al.
(Orgs). Infância e educação infantil. Campinas-SP: Papirus, 1999 (Coleção prática pedagógica), p.
225 - 242.

GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. In: São Paulo em perspectivas. N 14 (2). 2000.
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf, acessado em 20 jun. 2022.

66

Revista Gestão & Educação – Junho 2022

Junho 2022

GIRARDI, S. C. A formação de professores acerca de novas tecnologias na educação. Universidade Estadual de Goiás: Brasília. 2011.

BRASIL. Introdução à Educação Digital / Edla Maria Faust Ramos, Monica Carapeços Arriada,
Leda Maria Rangearo Fiorentini. - 1. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Básica, 2013.

67

Revista Gestão & Educação – Junho 2022

Junho 2022

O LÚDICO NA SALA DE AULA
JOYCE SANTOS DE SOUZA FERREIRA

Graduação em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos (2010); Especialista em Educação
Infantil pela Faculdade Campos Elísios (2018); Professora de Ensino Fundamental I- na EMEF
Capistrano de Abreu, Professora de Educação Básica - na EMEB Virgílio Marinho..

RESUMO
O presente trabalho tem o intuito de estudar e investigar os benefícios da ludicidade no processo
de ensino aprendizagem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. As brincadeiras e jogos na infância são de suma importância, e são os facilitadores da aprendizagem.
Nessa perspectiva o professor será o mediador do conhecimento, propiciando os espaços e tempos
a fim de favorecer um ambiente lúdico onde a ação expressada por meio de brincadeiras e jogos.
Cabe também ressaltar que o ato de brincar proporciona que a criança crie, recrie, invente e use
sua imaginação, tornando o espaço escolar atrativo. Para o professor aperfeiçoar sua prática, é de
extrema importância ter um olhar sensível para a infância, propiciar momentos lúdicos e valorizar
os jogos e as brincadeiras. O lúdico é indispensável e fundamental no planejamento das atividades
na educação dos meninos e meninas. Sendo assim as brincadeiras são consideradas facilitadoras
do processo de aprendizagem, o que torna a aprendizagem mais prazerosa e significativa.
PALAVRAS-CHAVE: Lúdico; Desenvolvimento; Aprendizagem; Jogos; Brincadeiras.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da Importância do Lúdico no processo de ensino aprendizagem na
educação infantil e ensino fundamental.
Segundo Fantacholi ([s/d], p.3), na educação de modo geral, e principalmente na Educação
Infantil os jogos e brincadeiras são um potente veículo de aprendizagem experiencial, visto que permite, por meio do lúdico, vivenciar a aprendizagem como processo social.
Diante do exposto foi realizado um levantamento teórico com o objetivo compreender o
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conceito lúdico dos jogos e brincadeiras e como os mesmos podem auxiliar no processo ensino aprendizagem das crianças.
É sabido que o lúdico promove na pratica educacional conhecimento de mundo, oralidade,
pensamento e sentido. E que a ludicidade não deve ser vista apenas como diversão, mas sim, de
grande importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância.
Fantacholi ([s/d], p. 5), explica que por meio da ludicidade a criança começa a expressar-se
com maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de opiniões, exercendo sua liderança, e sendo
liderados e compartilhando sua alegria de brincar.
Sendo assim a ludicidade é considerada um recurso metodológico e um facilitador no processo aprendizagem das crianças.
Por tanto a brincadeira possibilita que a criança aprenda e assimile conceitos de forma prazerosa, assim poderá produzir novos conhecimentos, desenvolvendo o pensamento, uma vez que é
por meio da ludicidade que a criança aprende a conviver em grupos.
As brincadeiras e jogos proporcionam aprendizagem de maneira prazerosa e significativa, e
dessa forma faz sentido para a criança e agrega conhecimentos.
A ludicidade promover o desenvolvimento da criança e pode ser definida como uma atividade
que estimula a expressão de liberdade e espontaneidade do aluno, a qual se dá por meio de ferramentas que proporcionam o divertimento, tais como: Jogos, brincadeiras, brinquedos, atividades
direcionadas, musicalização, cantigas de roda, representação artística no geral.
O conceito de ludicidade traz a ideia do divertimento, que faz parte do processo, e ainda garante a construção do conhecimento onde o aluno é o protagonista do seu desenvolvimento.
DEFINIÇÃO DE LUDICIDADE
Por muito tempo as brincadeiras no contexto escolar eram consideradas como distração e
passa tempo, momentos sem importância e desligados ao ato de aprender e ensinar.
Hoje é sabido que na educação, usamos o conceito de lúdico para nos referir as brincadeiras
e jogos. Atividades estas que desenvolvem a imaginação e a fantasia. Por tanto a ludicidade é uma
ferramenta pedagógica de grande valia para a prática pedagógica e a formação das crianças.
Percebe-se que ao utilizar as práticas lúdicas, utilizando os jogos e as brincadeiras no planejamento escolar, o professor estará possibilitando e propiciando uma aprendizagem prazerosa para
os alunos, que irão aprender forma magica, feliz e saudável. Verifica- se que:
O lúdico é uma palavra de origem latina: “ludus”, que significa “jogo”. Poderia significar
somente jogar, mas com a sua evolução tornou-se o que hoje podemos definir como uma
forma de desenvolver a criatividade e o conhecimento através de jogos, brinca-

deiras, músicas. (ALMEIDA apud VENTURINI, 2016, p.13).
69

Revista Gestão & Educação – Junho 2022

Junho 2022

A ludicidade é de suma importância para o desenvolvimento integral das crianças. Por intermédio dos jogos as brincadeiras as crianças aprendem a respeitar regras , socializar com seus
pares, além de favorece a autonomia.
Ofertar um espaço e atividades lúdicas contribui para que a criança desenvolva valores morais, interagindo com respeito e empatia com seu meio social. Diante disto a citação abaixo fomenta:
É brincando que a criança constrói sua identidade, conquista sua autonomia, aprende a enfrentar medos e descobre suas limitações, expressa seus sentimentos e melhora seu convívio com os demais, aprende entender e agir no mundo em que vive com situações do brincar
relacionadas ao seu cotidiano, compreende e aprende a respeitar regras, limites e os papéis
de cada um na vida real; há a possibilidade de imaginar, criar, agir e interagir, auxiliando no
entendimento da realidade.(MODESTO e RUBIO, 2014, p. 03)

Os benefícios da ludicidade devem ser continuamente difundidos, visto é uma ferramenta
importante para a escola e família em prol do desenvolvimento global das crianças.
Cabe ressaltar que a ludicidade não se restringe aos jogos e brincadeiras, mas qualquer
atividade que proporcione momentos de prazer, socialização e integração entre os pares no âmbito
escolar. Ela implica em situações de expressividade, fantasias, imaginação, prazer, socialização,
percepção e ressignificação.
As atividades lúdicas são fontes inesgotáveis de interação e afetividade. Para uma aprendizagem eficaz é preciso que o professor além do embasamento teórico, tenha sensibilidade e postura
afetiva. A partir dessa postura a oferta lúdica será mais significativa e auxiliará para que o aluno
construa o conhecimento e assimile os conteúdos com facilidade e alegria.
Na esfera educacional, usamos o conceito do lúdico para nos referir a jogos, brincadeiras e
qualquer atividade que trabalhe a criatividade, a imaginação e a fantasia.
Por tanto a ludicidade é uma vivência de plenitude, prazer e sentimento; daí vem a importância
do olhar sensível do professor que deverá valorizar, propiciar e direcionar as atividades que produzem conhecimento, prazer e alegria. É uma espécie de preparação para que a criança futuramente
saiba lidar com as mais diversas situações, que justamente a representação social nas brincadeiras
tenha sido uma orientação que a leve a se posicionar no mundo imaginário e real com respeito ao
outro. Aprendendo e compreendendo por exemplo a importância do limite, respeito, solidariedade.
Para que, quando estiver jovem ou adulto não tenha problemas na sociedade e em suas relações
sociais. E mais tarde possa representar um determinado papel social pelas lembranças simbólicas
significadas pelas brincadeiras.
É imprescindível que na infância, a ludicidade seja garantida, vivenciada e acompanhada. E
cabe ao adulto propiciar essas experiências, daí vem a importância da contribuição da escola e da
família, ambas compreendendo e visando os direitos e o desenvolvimento integral da criança.
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BENEFÍCIOS DA LUDICIDADE NA SALA DE AULA
Aprender de forma prazerosa proporciona à criança a possibilidade de construir a sua imaginação e, progressivamente, aprender a distinguir o real do imaginário. O objetivo deste trabalho e
valorizar e ressaltar a importância e os benefícios da ludicidade. Podemos trabalhar os conteúdos e
auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas habilidades e competências.
Um dos maiores benefícios da ludicidade é o desenvolvimento cognitivo, a criança assimila
melhor os conteúdos quando está brincando. O brincar, quando aliado aos conteúdos educativos,
permite que a criança se sinta livre para errar, tentar novamente, acertar, interagir com os colegas e
professores de forma mais espontânea.
O espaço lúdico enriquece a dinâmica das relações sociais na sala de aula, propiciando o fortalecimento da relação entre professore e alunos, permitindo que tenham mais liberdade de pensar
e de criar, ações favoráveis ao desenvolvimento integral das crianças. Desta maneira com certeza
o lúdico é um instrumento metodológico que possibilita as crianças a terem uma aprendizagem significativa e prazerosa. E por meio das lúdicas estreitamos os relacionamentos com nossos pares, e
assim promovemos o desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo no âmbito escolar.
O lúdico é um método muito importante para o desenvolvimento do aluno na educação infantil, porém é necessário proporcionar ao mesmo um ambiente descontraído para estimular o interesse, a criatividade e a interação dos alunos proporcionando assim uma aprendizagem de qualidade.
A ludicidade estimula a criatividade, a imaginação e a fantasia. Ao brincar a criança aprende
da maneira mais valiosa, proporcionando experiências e possibilitando conquistas. Sendo assim os
autores abaixo afirmam que: “o brincar é a principal atividade da criança na vida; através do brincar
ela aprende as habilidades para sobreviver e descobre algum padrão no mundo confuso em que
nasceu.” (LEE, 1977, p.340).
O brincar é o principal meio de aprendizagem da criança, que gradativamente desenvolve
conceitos de relacionamentos, respeito as regras, conhecimento dos valores morais e éticos, propicia o desenvolvimento do imaginar e formular. A brincadeira faz parte da infância, e é uma aprendizagem necessária a vida adulta, pois através da brincadeira crescem a alma e a inteligência. E
ainda mais, uma criança que não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto que não
saberá pensar (CHATEAU, 1987, p. 14).
A brincadeira é um recurso de ensino aprendizagem, e a mesma está presente na vida social
da criança. A brincadeira funciona como elo entre professor e aluno, visto que ao brincar a criança
descobre o mundo e aprende a se comunicar no contexto social em que está inserido.
Por meio da brincadeira a criança adquire habilidades como criatividade, respeito, autonomia,
e concentração que são indispensáveis na formação do cidadão e na aprendizagem significativa
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As atividades lúdicas garantem alegria, divertimento e principalmente desenvolvimento das
habilidades necessárias na infância, os benefícios da ludicidade são: Desenvolvimento de capacidades cognitivas e motoras; Estímulo à psicomotricidade da criança; Maior exploração de habilidades; Desenvolvimento da criatividade, fantasia e imaginação.
Para garantir a formação integral da criança é necessário entender que o lúdico proporciona
aos alunos a socialização, trabalhando em equipe, a coletividade passa a ser vista como algo essencial no processo de ensino aprendizagem, assim, de acordo com a teoria vygostskyana o desenvolvimento da criança se dá de fora para dentro, assim, o meio passa a ser elemento fundamental
nesse processo.
Segundo Vygostsky (1984), a criança constrói o seu conhecimento na relação com o meio.
Entre a criança e o meio envolvente a um circuito de trocas mútuas que condicionam e modelam
reciprocamente as suas reações e inteligência.
Por tanto, o professor deve ser o mediador e estimulador dessas trocas significativas na sala
de aula, e inserir o lúdico no processo educacional é fundamental, sendo o resultado algo muito
nítido, a criança aprende alegremente e com mais facilidade, uma vez que os jogos, as brincadeiras
podem ser consideradas poderosos recursos no processo de ensino aprendizagem; e por outro lado
a criança se torna mais afetuosa adquirindo assim o espírito de equipe solidário juntamente com a
necessidade de evoluir.
Porém para que as atividades lúdicas, os jogos e brincadeiras tenham sucesso na sua aplicação é necessária a mediação do professor que precisa planejar suas atividades de forma pontual
e objetiva, pensando não apenas nas atividades mas também nos espaços que serão realizadas.
Para proporcionar esses momentos lúdicos os espaços físicos devem ser organizados e pensados na criança. O ambiente acolhedor vai proporcionar prazer e assim estimular os sentimentos
da criança. Além do ambiente estimulador, a postura do professor influencia diretamente. Ao aplicar
o recurso lúdico o professor deve se posicionar como o mediador das aprendizagens, sendo assim
ativo e dinâmico no processo, levando seus alunos a agirem, pensarem, sentirem, também de modo
ativo e dinâmico. Para a aplicação adequada do lúdico o professor deve se atentar as ações necessárias e importantes a saber: o planejamento, a organização da atividade, a seleção dos materiais,
a definição clara dos objetivos e a organização do espaço lúdico.
Ficou nítida a importância da mediação do professor, que irá participar das atividades, intervir
quando necessário for, instigar seus alunos, possibilitando por tanto seu desenvolvimento intelectual, emocional, social e seu pensamento crítico. Cabe ressaltar que a principal função do professor
mediador é usar o lúdico de forma assertiva e objetiva, afim de intervir no processo de aprendizagem; usar a crítica para encorajar e instigar seus alunos, mostrando o quanto o mesmo é capaz de
aprender e evoluir; participar do jogo para incentivar e orientar seus alunos; observar as ações e
agir no momento oportuno; apresentar e enfatizar a importância e prazer que as atividades lúdicas
proporcionam; ter clareza nas orientações e explicações; respeitar o tempo e o desejo de seus alunos; incentivar e oportunizar a participação de todos, e inclusão dos que necessitam de adaptação
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por conta de sua deficiência; oscilar o grau de dificuldades de acordo com a situação e o potencial de seus alunos; respeitar a maneira que cada aluno aprende, verificar o interesse da turma
para que a atividade lúdica escolhida tenha significado e relevância para os envolvidos.
Sendo assim, garantirá um ambiente e uma aprendizagem real e significativa; visto que brincando a criança é capaz de ser criativa, possibilitando-a criar e recriar. Ao interagir com seus pares
a criança aprende a equilibrar a sua inteligência emocional e aumentam a capacidade de crescimento mental e a adaptação social. Portanto a ludicidade é a base da infância, indispensável para
o desenvolvimento integral da criança. Sendo assim, deixamos para o passado o conceito de que a
atividade lúdica é meramente passatempo e distração para os alunos.
Diante do exposto a atividade lúdica é, sem dúvida, uma forma de aprender, de experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar-se, negociar, transformar-se, ser. Por tanto brincar no processo de formação do indivíduo é parte fundamental, dado ao
fato que ele ajuda no desenvolvimento dos aspectos de seu desenvolvimento global.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou enfatizar e valorizar o lúdico, presente nas brincadeiras e jogos,
como atividade indispensável e importante para a aprendizagem da criança. Visto que a aprendizagem deve ser prazerosa e significativa, além de favorecer uma infância marcada pela alegria.
O ato de brincar faz parte da infância e traz a possibilidade de um repertório de desenvolvimentos, tanto na esfera cognitiva, social, biológica, motora e afetiva. É sabido que cada criança se
desenvolve no seu tempo e de maneiras diferentes, algumas conseguem realizar atividades com
mais facilidades que as outras. Outras necessitam de um apoio maior do professor e de seus pares. Porém elas sempre têm algo em comum, ambas precisam de estímulos e atividades lúdicas.
Sendo assim, a brincadeira é o recurso mais real que pode aproximar todas as crianças mesmo
com suas diferentes dificuldades, e essa atividade propicia trocas de conhecimentos, favorecendo a
interação e as trocas. Desta maneira, o professor terá em suas mãos um recurso a mais para ajudar
nas aulas, os agrupamentos e a heterogeneidade de saberes. Essas relações colaboram para o
crescimento individual das crianças, pois sempre temos algo novo a descobrir, não sabemos tudo e
podemos contribuir com o outro.
Conclui se também que é nas atividades e experiencias lúdicas a criança encontra prazer e
satisfação, e é brincando que a criança aprende. Durante as brincadeiras a criança apresenta a sua
realidade por meio da imaginação, demonstrando assim, seus sentimentos, suas emoções, suas
angústias e anseios que por meio das palavras se tornaria difícil. Visto que a criança expressa na
brincadeira suas dificuldades e necessidades, a ludicidade é uma peça fundamental na prática pedagógica e no processo de ensino aprendizagem. Ao utilizar a ludicidade como recurso pedagógico,
o professor facilita a aprendizagem e assimilação do conhecimento; pois faz a junção dos conteúdos
trabalhados com a realidade da criança, tornando as aulas prazerosas e interessantes.
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Desta maneira proporciona ao aluno a alegria de aprender, e possibilidade de criar novos conhecimentos com autonomia e protagonismo como nos é orientado na BNCC, documento norteador
do trabalho pedagógico; enfatizando em seus textos a necessidade do olhar para a infância, sendo
assim o lúdico ganha mais valorização, reconhecimento. Garantindo o direito da criança de brincar
e se desenvolvimento no ambiento escolar.
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RESUMO
A educação das crianças tem gerado inquietações na atualidade e observa-se que pais e professores
demonstram dificuldades para delimitar seus papéis e ações que no que se refere à colocação de
limites. Alguns pais se perguntam porque os seus filhos são tão teimosos, e o que eles podem fazer
para controlar este comportamento. Se pode mudar este tipo de conduta? Se consideramos o que
diz a ciência de que as crianças não nascem ‘cabeça dura’, e sim que esta conduta pode aparecer
em algum momento ou fase da infância da maioria, chegamos à conclusão de que este comportamento pode ser uma consequência da educação que as crianças recebem em casa, na escola,
etc. Todas as crianças passam pela teimosia. Cabe aos pais não permitir que esta teimosia perdure
por muito tempo e acabe sendo um hábito ou um costume. O presente trabalho visa pesquisar e
entender o comportamento infantil estudando medidas adotadas por pais e professores diante da
falta de disciplina da criança. Quais os métodos utilizados.
PALAVRAS-CHAVE: Teimosia; Disciplina; Lúdico; Estratégia.

INTRODUÇÃO
A Educação infantil corresponde à educação ministrada desde o nascimento até os 6 anos,
aproximadamente. Considerada indispensável, ela oferece os fundamentos do desenvolvimento da
criança num aspecto físico, psíquico, cognitivo e social (FREIRE, 2006).
Em 2001 foi criado “O Dia Nacional da Família na Escola” (13 de novembro, pelo Ministério
da Educação para conscientizar pais, educadores e toda a sociedade sobre a importância da união
entre a escola e a família na formação dos alunos. Inúmeros exemplos vivenciados mostram que a
escola melhora quando a família está presente. Se a família se interessa pela escola, a criança
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se interessa mais pelos estudos. E melhora o relacionamento da família com a criança e
vice-versa.
A família desempenha um papel importante na formação do indivíduo, pois permite e possibilita a constituição de sua essencialidade. É nela que o homem concebe suas raízes e torna-se
um ser capaz de elaboração alargador de competências próprias. A família é, portanto, a primeira
instituição social formadora da criança. Dela depende em grande parte a personalidade do adulto
que a criança virá a ser.
Se é na família que se constituem as alegrias, os desejos do homem, é na escola que o
indivíduo deve encontrar alicerce para sua formação elaborada. Porém, as coisas não acontecem
como deveriam em contexto escolar. A escola tem sido um local de transmissão do saber e não de
desenvolvimento de competências integrais do aluno, competências essas essenciais na inserção
social. Entende-se que deva ser papel do educador o desenvolvimento do ser humano numa desmistificação de que somente o conhecimento pronto e acabado é que vale.
O desenvolvimento e o uso ativo de um contexto afetivo em sala de aula são fundamentais ao
educando. A escola deve ser um local de alegria e ampliação de vontades e desejos, principalmente
do desejo de aprender, pois na escola a criança recebe formação cultural tornando-se membro da
sociedade.
A instituição escolar é local de desenvolvimento do saber e não de retaliação do aluno e castração de anseios. Família e escola devem aliar-se no objetivo de formar um aluno capaz e “bem
resolvido” afetivamente porque, é justamente neste fator, que estão as disposições em aprender e
conhecer mais e mais, construindo e firmando o conhecimento em apoios realmente sólidos.
No contexto da educação, vem sendo discutida com maior ênfase, a necessidade de uma
participação efetiva das famílias na instituição escolar. Tal preocupação pode ser visualizada tanto
nas propostas presentes na legislação educacional vigente, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB), n. 9.394/96, como também em outras pesquisas e publicações a exemplo do Jornal do MEC.
No que se refere à legislação, a Constituição Federal, em seu artigo 205, afirma que “a educação é direito de todos e dever do Estado e da família”. No título II, do artigo 1° da LDB, a redação
é alterada para “a educação é dever da família e do Estado”, mudando a ordem de propriedade em
que o termo família aparece antes do termo Estado. Se a família passa a ter uma maior responsabilidade com a educação, é necessário que as instituições família/escola mantenham uma relação
que possibilite a realização de uma educação de qualidade.
A busca de conhecimento de como se relacionar com o aluno que possui dificuldade de
aprendizagem escolar é de extrema importância para as famílias e educadores, pois objetivando
uma melhor interação com o referido aluno favorecerá seu desenvolvimento, superação ou minimização das dificuldades de aprendizagem.
As crianças de hoje estão interessados em jogos de computador e quadrinhos coloridos, mas
o livro não atrai-los. Talvez seja porque os pais são incentivados a comunicar os seus filhos
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com uma televisão e um computador. E os adultos podem fazê-lo, ou não entendem o dano
de tal utilização do tempo livre, ou com preguiça de ensinar a sua própria leitura infantil.
Detectar as origens do problema é o papel dos profissionais ligados ao tema para garantir
um diagnóstico preciso. No entanto, como educador ou cuidador da criança pequena na creche ou
escola, estar atento a esses desvios, ou mesmo acolher os pais, é obrigação do responsável.
PROBLEMA
A obediência, como qualquer outro valor também se aprende na educação. Se a criança não
aprende a ter limites, desde as mais tenras idades, quando sua consciência é despertada, ela não
aceitará nenhum tipo de limite e se converterá em teimosa e obstinada.
OBJETIVO
O presente estudo tem como objetivo de elucidar sobre a construção de limites, tendo como
recorte a criação de vínculos para que esta construção aconteça de forma plena e significativa no
processo de desenvolvimento da criança.
O objetivo é entender como os limites são produzidos, acontecem e qual a forma mais natural de inseri-los na vida das crianças, e ainda analisaremos porque os vínculos afetivos são tão
importantes para esta construção, são tão importantes para que a criança aprenda a refletir sobre
os limites, a aceitá-los e a vivê-los de forma refletida, podendo assim ter uma vida socialmente e
moralmente correta.
JUSTIFICATIVA
Sabemos que a educação, discute-se e não é de hoje, parece ser o meio mais propicio para
a construção da civilização, da boa vida em sociedade, porém, é notável que nos últimos tempos a
escola passou a assumir praticamente sozinha um papel que, em princípio, não deveria ser só seu:
educar os alunos para a cidadania.
A sociedade mudou muito, e sabemos, continua em constante mudança, valores éticos se
transformaram, e muitos pais diante de tal transformação se sentem inseguros em relação à formação dos filhos, delegando este papel exclusivamente para a escola.
Do outro lado vemos professores amedrontados, por estarem assumindo tamanha responsabilidade sozinhos, e assim podemos claramente perceber um pouco do centro dessa crise que a
escola vem enfrentando.
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MÉTODO
A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas, Google acadêmico, biblioteca
pública da Secretaria de Educação.
Para seleção das fontes foram considerados como critérios os artigos e estudos que abordam a Pedagogia como base para a aprendizagem da criança, abordando a importância da Competência Emocional na sala de aula.
FUNDAMENTAÇÃO
“A família, espaço educativo por excelência, é vulgarmente considerada o núcleo central do
desenvolvimento moral, cognitivo e afectivo, no qual se “criam” e “educam” as crianças, ao
proporcionar os contextos educativos indispensáveis para cimentar a tarefa de construção
de uma existência própria.”Diogo (1998, p.37)

É sabido que, quando bem estruturada, a família é a base da sociedade. Para tanto é imprescindível a presença dos pais para a criação de mecanismos necessários para a educação dos seus
filhos, contribuindo na formação ética e moral deles, por meio de tomadas de decisões e de limites
pré-estabelecidos por eles.
Em primeiro lugar, cabe aos pais o principal papel na educação dos filhos. Isso significa que,
aquele ditado popular “educação vem de casa”, torna-se válido, pois o primeiro contato das crianças
com os saberes, advém do interior de sua residência. Nesse sentido, a família deve, principalmente, educá-los, por meio de exemplos, apoio emocional, levando a teatros, cinemas e livrarias, para
assim terem contatos com outras culturas e despertar o intelecto deles que somados auxiliará em
bons resultados no desenvolvimento escolar.
As primeiras aprendizagens da criança ocorrem na instituição familiar. É, portanto, indiscutível que a família deva assumir um papel primordial na educação. A família pode ser vista como
o primeiro e mais importante agente educativo, pois podemos encará-la como o núcleo central do
desenvolvimento global da criança, nomeadamente no que se refere ao domínio afetivo, social, cognitivo e motor. Segundo Giorgi (1980, p. 26):
“A família é o principal agente de socialização da criança, preside aos processos fundamentais do desenvolvimento psíquico e à organização da vida afetiva e emotiva da criança.
Acrescenta ainda, que como agente socializado e educativo primário, ela exerce a primeira
e a mais indelével influência sobre a criança.”

É neste contexto que se transmitem os valores educativos às crianças, em que adquire os
seus primeiros conhecimentos que se repercutem nos alicerces para a sua vida futura e que, possivelmente, serão a base da sua personalidade.
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Tal como refere Beltrán et al, (1990, p.423) citado por Oliveira (1994, p.19):
“(…) uma copiosa bibliografia de psicologia antropológica e evolutiva, clínica e experimental,
confirma que a família, em geral, e os pais, mais em particular, são o agente mais universal
e decisivo na conformação da personalidade do homem e na sua socialização inicial, tanto
de um ponto de vista cronológico, como na perenidade da sua ação educativa”

De acordo com Grácio (s/d: 176), as funções mais importantes da família centram-se nestas
quatro: procriadora, alimentar, protetora e educativa. Assim sendo, em consonância com o autor,
consideramos que, de entre as possíveis funções da família, as mais pertinentes e indispensáveis
são as que foram referidas.
É incontestável que as funções da família acima referidas não são da competência exclusiva da família. Estas devem ser abordadas num contexto de parceria entre a família, a instituição
educativa e a comunidade envolvente. O Ministério da Educação (2002, p.22), refere que um dos
objetivos a ter em linha de conta na educação pré-escolar é: Incentivar a participação das famílias
no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade.
É neste contexto que a criança adquire os valores morais, as regras básicas, a troca de afetos e onde se partilham todo um infinito de experiências que são bastante enriquecedoras e uma
mais valia para o seu desenvolvimento, sendo uma família estável e coesa.
Assim sendo, podemos dizer que os pais são indiscutivelmente os primeiros educadores da
criança e devem levar a cabo essa missão da melhor forma possível.
Tal como refere Palácios e Pablos (2003, p. 50):
“A família assume, então, as funções de socialização primária, que consiste em transmitir
características humanas básicas tais como o afeto, a linguagem ou as interações sociais,
assim como as particularidades próprias do grupo cultural ou familiar, tais como as crenças,
valores e critérios morais”

Este papel educativo não cabe exclusivamente à família, é necessária toda uma sociedade
que participe nessa função, pois ninguém educa melhor ninguém do que todos em conjunto.
LIMITES NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Nesta categoria se procurou identificar: o que significa limites para os pais; se estabelecem;
se acreditam ser importante para formação e por que; como são usados e outras formas utilizadas;
se encontram dificuldades em estabelecê-los; se estabelecem de formas diferentes entre os filhos
e se acreditam ser o mesmo importante para a convivência social.
Percebe-se que os pais entrevistados possuem um bom entendimento sobre limites, porém
dizem alguns que muitas vezes acabam “cedendo” ao filho, passando o limite a não ser sustentado
por eles, embora entendam que não devam deixá-lo fazer o que quer.
Glat (2003) refere que, se os pais não conseguirem conduzir de forma equilibrada o momento
de receber um filho especial, isso trará repercussões em suas expectativas, ações ou investimentos
em relação aos filhos.
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Nesse sentido, Gherpelli (1995) fala da fragilidade dos pais e de como temem a exposição do
filho aos perigos, assumindo assim atitudes superprotetoras. Os pais ressaltam como fundamental
para formação e desenvolvimento da criança e que auxiliam nas relações sociais, porém, relatam
o quanto é difícil para eles colocar limites em seus filhos especiais por não saberem como fazer e
lidar com os comprometimentos que esses possuem, deixando assim de realizar as cobranças necessárias aos mesmos.
Dentre as outras formas de estabelecer limites, relatam deixar de castigo até que façam o que
é exigido ou de não permitir que saiam para fazer alguma atividade. Conforme apontam as teorias,
os pais, ao utilizarem formas físicas de controle dos filhos, mostram a dificuldade que encontram de
manter sua autoridade.
A ESCOLA E A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS
A escola é um lugar de socialização e, assim como eu, muitos educadores consideram a
primeira idade – 0 a 3 anos – uma das fases mais importantes para o desenvolvimento social das
crianças. O espaço escolar possibilita ao educando participar de projetos e escolhas que irão contribuir para o seu futuro e crescimento como cidadão.
Por meio deste processo, a criança começa a entender seu papel na sociedade e enxergar
formas de interagir e aprender junto com os colegas. Os pequenos que iniciam cedo esse convívio
possuem mais facilidade para entender e se colocar no lugar do outro, criando um sentimento de
empatia.
Isso pode ser constatado quando pensamos nos inúmeros conflitos que existem atualmente
entre crianças desta faixa etária. Precisamos ressaltar a importância da escola e dos educadores
neste processo. Juntamente com a família, a instituição de ensino auxilia para que os pequenos
aprendam a propagar a filosofia do respeito, do diálogo e da compreensão.
No entanto, para desenvolver a socialização com qualidade, é necessário que tanto o poder
público quanto os profissionais ligados a essa faixa etária estejam verdadeiramente preparados para
trabalhar com ética e responsabilidade.
A escola é um lugar de múltiplas escolhas, de novidades e de vários projetos acontecendo ao
mesmo tempo. Tudo isso contribui para que os educandos possam ser felizes e realizar verdadeiramente seu papel de aprendiz.
Mas não podemos esquecer de mencionar que as crianças devem ser tratadas como tal, com
respeito e cuidado. A estimulação precoce é um processo divertido que pode ser desenvolvido pela
escola com o auxílio de brincadeiras condizentes com a idade das crianças envolvidas.
A socialização precisa ser ensinada para que desde pequenas as crianças consigam conviver com outros seres humanos em harmonia.
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FALTA DE LIMITES NA ESCOLA OU INDISCIPLINA
A importância de que a criança especial tenha regras de comportamento é destacada pelas
professoras, que alertam para a necessidade de essas crianças serem submetidas as mesmas normas que os demais alunos.
É salientado também o quanto os limites serão essenciais para o desenvolvimento das tarefas que envolvem a aprendizagem. Conforme destaca Glat (1984), essas crianças possuem “um
repertório muito limitado no que se refere as habilidades”.
Tais dificuldades apresentadas pelos alunos, associadas à falta de noções básicas de normas e de limites, desfavorecem uma aprendizagem efetiva no ambiente escolar. As professoras
destacam que, basicamente, trabalham os limites em sala de aula através da formação dos hábitos
diários, daquilo que podem ou não fazer, assim como das tarefas da rotina da criança: usar banheiro, lanchar, jogar.
Em todas as atividades são usadas regrinhas que vão orientando a criança como se comportar frente às tarefas. A partir das entrevistas, percebe-se a necessidade que as professoras colocam
de que a família desenvolva na criança especial, como uma condição indispensável para as atividades escolares, noções de regras e limites.
Salientam ainda a importância de que as atividades de rotina sejam aprendidas ou trazidas
de casa, para que os alunos tenham autonomia em realizá-las, e seja-lhes proporcionado um tempo
maior para outras aprendizagens na escola.
Os pais estabelecem limites, mas até certo ponto, não realizando ou exigindo tudo o que
poderiam dos filhos, deixando falhas, não ensinando ou trabalhando muitas coisas que poderiam e/
ou deveriam.
Sendo assim, os limites que eles trazem para a escola não são suficientes para desenvolverem as atividades de aprendizagem.
Ressalta que essas crianças poderiam receber uma maior estimulação por parte dos pais.
Sobrinho (1999) refere que a escola poderá auxiliar essa criança aumentando e facilitando aprendizagens e habilidades que já foram adquiridas no meio familiar, oportunizando que interajam nas diferentes circunstâncias e, consequentemente, as integrem nos ambientes de suas relações sociais.
Acrescenta ainda que “nessas aprendizagens” incluam-se também a noção de regras, normas e de limites necessários para uma convivência saudável.
TEIMOSIA INFANTIL
Uma criança obstinada, birrenta ou caprichosa é a que não aceita ordens, nem sugestões,
nem petições, nem conselhos. É uma criança que resiste à obediência e ao cumprimento de algumas regras. A tudo o que seus pais lhe pedem sua resposta é sempre negativa e sua atitude rígida.
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Desacorda de tudo e faz o contrário.
É uma criança impulsiva, que tenta conquistar espaço para sua própria vontade. A teimosia é
a negativa a todo contato humano mediante uma defesa dos seus pensamentos. São, por exemplo,
as crianças que ficam de birra num canto do quarto porque não querem recolher os brinquedos, ou
porque não quer comer o que lhe colocam à mesa, ou porque não quer brincar com o que lhe propõem. O passo seguinte é a resistência, ou seja, as famosas birras.
A obediência, como qualquer outro valor também se aprende na educação. Se a criança não
aprende a ter limites, desde as mais tenras idades, quando sua consciência é despertada, ela não
aceitará nenhum tipo de limite e se converterá em teimosa e obstinada.
Um exemplo disso é a atitude positiva que alguns pais demonstram, quando seus filhos ainda muito pequenos, batem e machucam a outros. A essa atitude, os pais dizem frases como: ‘esse
menino vai saber se defender sozinho’.
Quando a criança cresce e continua fazendo o mesmo, o que antes ‘divertia’ aos pais, agora
lhes preocupa. Então a criança se perguntará: ‘por que isso que antes eles achavam engraçado e
agora me castigam com isso?’
DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM
Dificuldade de aprendizagem, por vezes referida como desordem de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, é um tipo de desordem pela qual um indivíduo apresenta dificuldades em
aprender efetivamente. A desordem afeta a capacidade do cérebro em receber e processar informação e pode tornar problemático para um indivíduo o aprendizado tão rápido quanto o de outro, que
não é afetado por ela.
A expressão é usada para referir condições sócio biológicas que afetam a capacidade de
aprendizado de indivíduos, em termos de aquisição, construção e desenvolvimento das funções
cognitivas, e abrange transtornos tão diferentes como incapacidade de percepção, dano cerebral,
disfunção cerebral mínima (DCM), autismo, dislexia e afasia desenvolvimental. No campo da Educação, as mais comuns são a dislexia, a disortografia e a discalculia.
Um indivíduo com dificuldades de aprendizagem não apresenta necessariamente baixo ou
alto QI: significa apenas que ele está trabalhando abaixo da sua capacidade devido a um fator com
dificuldade, em áreas como por exemplo o processamento visual ou auditivo.
As dificuldades de aprendizagem normalmente são identificadas na fase de escolarização,
por profissionais como psicólogos, através de avaliações específicas de inteligência, conteúdos e
processos de aprendizagem.
Embora a dificuldade de aprendizagem não seja indicativa do nível de inteligência, os seus
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portadores têm dificuldades em desempenhar funções ou habilidades específicas, ou em
completar tarefas, caso entregues a si próprios ou se encarados de forma convencional. Estes indivíduos não podem ser curados ou melhorados, uma vez que o problema é crônico, ou seja, para
toda a vida.
Entretanto, com o apoio e intervenções adequados, esses mesmos indivíduos podem ter sucesso escolar e continuar a progredir em carreiras bem sucedidas, e mesmo de destaque, ao longo
de suas vidas.
O termo “dificuldade de aprendizagem” (no original em língua inglesa, “learning disability”)
aparentemente foi usado pela primeira vez e definida por Kirk (1962, citado em Streissguth, Bookstein, Sampson, & Barr, 1993, p. 144).
O autor referia-se a uma aparente discrepância entre a capacidade da criança em aprender
e o seu nível de realização. Nos Estados Unidos uma análise das classificações de Dificuldades de
Aprendizagem em 49 dos 50 estados revelou que 28 dos estados incluíram critérios de discrepância
de QI/realização em suas diretrizes para Dificuldades de Aprendizagem (Ibid., citando Frankenberger & Harper, 1987). No entanto, o Joint National Committee for Learning Disabilities (NJCLD) (1981;
1985) preferiu uma definição ligeiramente diferente:
“Dificuldades de Aprendizagem é um termo genérico que se refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Esses transtornos são
intrínsecos ao indivíduo e presume-se que devido à disfunção do Sistema Nervoso Central.
Apesar de que uma dificuldade de aprendizagem pode ocorrer concomitantemente com outras condições incapacitantes (por exemplo, deficiência sensorial, retardo mental, distúrbio
social e emocional) ou influências ambientais (por exemplo, diferenças culturais, instrução
insuficiente/inadequada, fatores psicogênicos), não é o resultado direto dessas condições
ou influências.”

Ainda nos Estados Unidos, o “Individuals with Disabilities Education Act” (Lei de Educação
das Pessoas Portadoras de Deficiência) define uma dificuldade de aprendizagem da seguinte forma:
“(...) [um] transtorno em um ou mais dos processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou na utilização de linguagem falada ou escrita, que pode manifestar-se em uma
habilidade imperfeita para ouvir, pensar, falar, ler, escrever, soletrar, ou fazer cálculos matemáticos (...). Dificuldades de Aprendizagem incluem condições como deficiências perceptivas, lesão cerebral, disfunção cerebral mínima, dislexia e afasia de desenvolvimento.”

Dificuldades de aprendizagem podem ser tratadas com uma variedade de métodos, mas geralmente são consideradas como desordens vitalícias. Alguns (ajustes, equipamentos e auxiliares)
são projetados para acomodar ou ajudar a compensar a deficiência, enquanto outros (Educação Especial) destinam-se a fazer melhorias nas áreas fracas. O psicopedagogo Reuven Feuerstein, autor
da Teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, afirma que a inteligência pode ser “expandida”.
Segundo ele, qualquer pessoa, independente de sua idade e mesmo que seja considerada inapta,
pode desenvolver sua inteligência e adquirir a capacidade de aprender.
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COMO LIDAR COM A TEIMOSIA INFANTIL
Apesar de que seja o filho quem deva dar o passo para estudar, segue abaixo certos comportamentos que serão fundamentais para ajudá-lo nessa difícil tarefa:
1. Averigúe a causa concreta pela qual ele não quer estudar falando com ele e escutando-o
sem se chatear ou julgá-lo. Não é o momento para tratar de convencê-lo de nada.
2. Ser mais flexível. Às vezes, não é que não queira estudar, mas porque sente que as metas
que lhes são propostas são altas demais. Pode ser que é você quem quer que ele tire essas notas
ou que dedique mais tempo a uma matéria e talvez ele seja mais conformista ou sente que tem outras necessidades ou interesses que o motiva mais que o faz mais feliz.
3. Sugira prazos curtos. É inútil falar dos planos do verão ou inclusive de um trimestre inteiro.
O melhor é viver cada dia e assim acompanhá-lo nesse processo e que sejam conscientes dos objetivos diários. Do contrário a criança se frustrará antes de haver tentado.
4. Acredite nas suas possibilidades. Se você valorizar suas capacidades, ela também acabará acreditando nas suas. Você tem que demonstrar ao seu filho que valoriza cada esforço que ele
fizer e fazê-lo ver isso com demonstrações de afeto. Assim que esqueça as reprovações porque não
conseguirão com que estude mais.
E se lembre: tenha expectativas adequadas às capacidades do seu filho. Muitas vezes, a
gente se concentra nos sonhos que temos com eles e no potencial que sempre conseguimos ver.
No entanto, é importante não exigir do seu filho mais do que ele estiver disposta a dar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do levantamento e análise dos dados, foi possível observar que os pais demonstraram muitas dificuldades com a questão dos limites com os filhos especiais.
Dificuldades que se basearam, no entendimento do limites, de como e em que momento estabelecê-los diante das limitações que estas crianças apresentam. Os pais por desconhecimento ou
falta de orientação em relação as limitações e capacidades dos filhos ficam inseguros e temerosos,
não sabendo até que ponto podem exigir desses e por pena muitas vezes acabam cedendo a suas
vontades.
Com relação as professoras, estas referem que, sem limites, fica difícil trabalhar conteúdos
e atividades da vida diária, bem como do processo ensino-aprendizagem. Porém é difícil o estabelecimento dos mesmos, pois as crianças têm dificuldades de entender seu significado. Fato que
também pode ser observado na relação pais e filhos.
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Quanto à relação dos limites com o desempenho escolar, esses alunos demonstram pouco
rendimento nas atividades escolares sendo que a questão do comprometimento e limitações dos
alunos influencia neste rendimento.
Porém as dificuldades que apresentam na aprendizagem estão associadas também à falta
ou insuficiência de regras e limites (ausentes ou insuficientes). As professoras reafirmam ainda que
os limites são de fundamental importância para o rendimento desses alunos.
Fato esse observado na pesquisa, quanto ao rendimento dos alunos em que os limites passaram a ser trabalhados, na escola e na família.
Tais alunos apresentaram uma melhora no rendimento escolar, portanto os limites favorecem
assim uma aprendizagem satisfatória.
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RESUMO
O presente artigo pretende dar uma visão sobre a importância da matemática na formação do cidadão. Para isso é necessário considerarmos os conhecimentos matemáticos como elementos que
permitem compreender melhor a realidade em que estamos inseridos e a sociedade em que vivemos.
Nesse sentido, a educação para a cidadania e para a vida em uma sociedade democrática não pode
se limitar ao conhecimento das leis e regras, mas sim, formar pessoas que aprendam a participar
da vida coletiva de forma consciente, ou seja, para exercer a cidadania é necessário saber calcular,
medir, raciocinar, argumentar e tratar informações de maneira crítica e contextualizada. Portanto,
uma educação matemática desde os primeiros anos de vida voltada para a formação do cidadão é
de suma importância. O artigo está disposto em subtítulos, que foram focados em aspectos teóricos
essenciais para a educação, estruturados a partir de pesquisas bibliográficas. Para fundamentar o
artigo foram realizados estudos com os autores: Pozzo (1998), Dante (1996), Lester (1983), Kishimoto (2000), Base Nacional Comum Curricular (2018), Piaget (1975), Curry (2003), Libâneo (2002),
Turra (1998), Arantes (2003).
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Matemática; Infância.
INTRODUÇÃO
Colocar a educação matemática em diálogo com a construção da cidadania implica considerarmos os conhecimentos como elementos que permitem compreender melhor a realidade em que
estamos inseridos e a sociedade em que vivemos.
O referido artigo é destinado a abordar a importância de se ter uma educação voltada para
valores e consequentemente, formar um cidadão consciente de sua atuação na sociedade.
As crianças vivem em uma cultura em que as pessoas lidam constantemente com pagamentos e trocos, controlam o número de pessoas que estão em seu ambiente, o número de dias que faltam para uma determinada data, etc. Da mesma forma, participam de experiências como responder
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perguntas sobre quantos anos tem, brincar com o telefone, trocar canais de TV, etc.
Saber operar com este conhecimento já faz parte da rotina de muitas crianças, cabe, portanto, desde a educação infantil estender, ampliar e aprofundar os conhecimentos matemáticos
construídos pelas crianças nas suas experiências fora da escola e torná-los acessível para todos.
Para tanto, fundamentamos nosso artigo em alguns autores como: Turra(1998), Libâneo
(2002), Arantes(2003), Pozo (1998), Dante (1996). Lester (1983), Kishimoto (2000), Piaget (1975)
Base nacional Comum Curricular (2017), Curry (2003), e outros que discutem sobre o assunto, especialmente os que explicitam sobre quais brincadeiras as crianças desenvolvem para que adquiram
controle de cada vez maior sobre suas ações para resolver problemas e potencializar o desenvolvimento.
O artigo está dividido em subtemas. Os subtemas foram enfocados aspectos teóricos da
matemática que são essenciais para a educação e só existirá uma educação de qualidade quando
estes forem valorizados: conceito da matemática, a construção do conhecimento matemático, o
papel da matemática no ensino da educação infantis sendo estes elementos fundamentais neste
artigo. Por fim, acreditamos que trabalhar este tema, nos possibilitará adquirir uma visão inovadora
e ampliará os nossos conhecimentos: pessoal, profissional, social e cultural.
O CONCEITO DA MATEMÁTICA
A natureza do pensamento matemático é permeada por várias concepções adotadas ao longo dos últimos 20 anos.
O homem sempre esteve envolvido com a matemática devido às necessidades impostas pelo
dia-a-dia. Para compreender a realidade e solucionar desafios, o homem, ao longo de sua história,
precisou observar, analisar e comparar os elementos oferecidos pela própria natureza.
De acordo com o dicionário Aurélio (2001), matemática é a ciência que investiga relações
entre entidades definidas, abstratas e logicamente.
A palavra matemática tem raiz grega e significa saber! Por volta de 540 a.C, na época de
Pitágoras, ela estava restrita a quatro áreas do saber.
Matemática é o estudo de todas as quantidades e das formas. Matemática é o estudo de todos os possíveis padrões. Matemática é o estudo e classificação de todos os possíveis problemas e
dos meios apropriados para resolvê-los. Matemática é o que os matemáticos fazem.
As origens da matemática perdem-se no tempo. Os mais antigos registros matemáticos de
que se tem conhecimento datam de 2400 a.C. Progressivamente, o homem foi refletindo acerca do
que se sabia e do que se queria saber. Algumas tribos apenas conheciam o “um”, “dois” e “muitos”.
Os seus problemas do cotidiano, como a contagem e a medida de comprimentos e de áreas,
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sugeriram a invenção de conceitos cada vez mais perfeitos. Os Elementos do grego Euclides
(séc. IV a.C.) foram dos primeiros livros de matemática que apresentaram de forma sistemática a
construção dos teoremas da geometria e foram utilizados no ensino em todo o mundo até ao século
XVII. Mesmo a antiquíssima Astrologia proporcionou o desenvolvimento da matemática, ao exigir a
construção de definições e o rigor no cálculo das posições dos astros.
A matemática começou por ser “a ciência que tem por objeto a medida e as propriedades das
grandezas”, mas atualmente, é cada vez mais a ciência do padrão e da estrutura dedutiva. Como
afirmou P. Dirac, as matemáticas são a ferramenta especialmente adaptada ao tratamento das noções abstratas de qualquer natureza e, neste domínio, seu poder é ilimitado.
A etnomatemática é um ramo recente da matemática que investiga conhecimentos matemáticos populares. E podemos afirmar que todos os povos têm alguns conhecimentos de matemática,
mesmo que sejam muito intuitivos tais como medições, proporções, desenhos geométricos que se
veem no artesanato (como a cestaria).
A matemática sempre desempenhou um papel único no desenvolvimento das sociedades.
Por exemplo, numa situação de guerra, o exército que possui mais conhecimentos de matemática
tem maior poder traduzido nas máquinas mais perfeitas e melhor adaptadas.
Até ao séc. XVI apenas as pessoas com dinheiro ou os sacerdotes poderiam despender tempo no estudo da matemática. Ao contrário do que muitos pensam a matemática não consiste apenas
em demonstrar teoremas ou em fazer contas, ela é um autêntico tesouro para a civilização devido
aos diversos conhecimentos envolvidos.
É inquestionável que a matemática ocupa significativos espaços de nosso cotidiano. Talvez
nunca tenhamos parado para pensar como alguns conceitos matemáticos incorporam em nossas
vidas de tal modo, que mal damos conta de fato.
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO
O conhecimento matemático é historicamente construído, portanto, produzido de um contexto
dinâmico, como mutável. Podemos constatar a necessidade de uma busca contínua não só de novos conhecimentos capazes de dar respostas aos problemas que surgem, como de métodos mais
adequados e eficazes de promover o ensino da matemática.
Alguns movimentos nessa direção registram-se em vários países. É importante mencionar
o movimento que teve lugar no Brasil nas décadas de 60 a 70 que visava, sobretudo, constituir-se
numa via de acesso para o pensamento científico e tecnológico, inserido num contexto político de
modernização econômica.
Esse movimento gerou o que denominou matemática moderna, em que ocorreu a priorização
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de temas algébricos e uma formalização excessiva e rígida, da linguagem matemática. A
partir daí introduz-se a linguagem da teoria dos conjuntos, enfatizando-se a aprendizagem dos
símbolos. Se observarmos os livros e textos que foram escritos, durante aquele período no Brasil,
verifica-se esse fato. Por outro lado, os temas geométricos não encontraram espaços na matemática moderna: ou foram reduzidos ou eliminados. Esse movimento apresentou aspectos positivos e
negativos. Positivamente com a matemática moderna, se viu crescer o interesse pela pesquisa na
área de didática da matemática, fazendo avançar os estudos de novos materiais e métodos também
renovados. Entretanto, o fato de desconsiderar os limites do aluno, principalmente os de séries iniciais, no que tange a não capacidade de abstrair, assim com o contato precoce com um excessivo
grau de formalização da matemática, terminou por acarretar dificuldades tanto para o ensino, quanto
para a aprendizagem da matemática.
Compreender o significado dos conceitos matemáticos e como eles são construídos pode
ajudar o professor a entender as dificuldades encontradas por alguns alunos na aprendizagem matemática e a elaborar propostas pedagógicas adequadas à superação dessas dificuldades.
A construção do conhecimento lógico-matemático é alcançado, por uma criança, com a coordenação das relações simples que a mesma tenha anteriormente criado entre os objetos, pois
a fonte do conhecimento lógico-matemático é interna ao indivíduo. Ao contrário do conhecimento
físico que é parcialmente externa ao indivíduo.
As pesquisas mostram que o meio ambiente pode agilizar ou retardar o desenvolvimento lógico-matemático. (KAMII, 1990, p. 38).
A criança de sete ou oito anos após ter construído o conhecimento lógico-matemático consegue representar esta ideia por meio de símbolos ou com signos.
Piaget (1975) em sua teoria difere os símbolos dos signos porque os símbolos são criados
pela criança e mantêm uma semelhança figurativa dos objetos.
Muitos professores acreditam que ensinando as crianças a contar e a escrever os numerais
estará ensinando conceitos numéricos o que é um equívoco, pois na verdade está apenas fazendo
com que ela decore os números ao invés de construir a estrutura mental do número. Não que não
seja bom para a criança aprender a contar e escrever numerais se isto lhe for de seu interesse, mas
só isto não basta.
Existem muitas maneiras de fazer com que um ambiente se torne facilitador do conhecimento
lógico-matemático. Kamii (1990) diz que o meio ambiente pode proporcionar muitas coisas, que, indiretamente, facilita o desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático. O ensino indireto pode
variar do ato de encorajar as crianças a colocar todos os tipos de coisas em todas as espécies de
relações, até pedir-lhes que peguem tantos pratos quantas são as pessoas em suas mesas.
Quando um adulto consegue criar um ambiente que indiretamente encoraje o pensamento
das crianças acaba por surpreender-se com a quantidade de relações que elas por si acabam

91

Revista Gestão & Educação – Junho 2022

Junho 2022

por demonstrar.
O pensamento numérico pode ser desenvolvido naturalmente, sem ser necessário que a
professora determine o horário de matemática. Já que o papel do professor é encorajar a autonomia da criança, então é muito mais interessante que seja observado o momento em que a criança
demonstra interesse, e aí encorajá-las a pensar sobre quantidades.
A MATEMÁTICA NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES
A matemática da antiguidade consistia, basicamente, em contar e medir.
Utilizava-se a Aritmética e a Geometria. Com o desenvolvimento da Geometria e o aparecimento da álgebra ocorreu uma sistematização na matemática dando origem a novos campos de
estudo.
Inicialmente podemos citar as: Geometria Analítica e Projetiva e, posteriormente, cálculo Infinitesimal e a teoria dos conjuntos. Portanto, o que hoje chamamos de matemática compreende um
grande sistema de disciplina: as várias Geometrias, as Álgebras, a Topologia, à análise matemática.
O conhecimento matemático que se resumia a contar e medir ganhou em nossos tempos outras dimensões. Todo esse conhecimento apresenta algumas características que lhe são inerentes,
a exatidão, a abstração, o rigor lógico, o caráter irrefutável de suas conclusões e principalmente sua
aplicabilidade em todos os campos do conhecimento.
Essas características, principalmente a exatidão e a abstração são responsáveis por concepções errôneas a respeito dessa disciplina.
Dizer que a matemática é exata não significa dizer que ela é uma ciência pronta, acabada, na
qual se possa fazer experiência, tirar conclusões.
Muito pelo contrário. Todo conhecimento matemático que existe, hoje em dia, é fruto de pesquisas marcadas por grande quantidade de tentativas, de erros e acertos, de conjecturas que posteriormente se comprova serem falsas, por meio de contraexemplo, de intuição, de imaginação e de
exemplos.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), as crianças
desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos são
parte integrante. As crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações
entre quantidade, noções sobre espaço.
Utilizando recursos próprios e pouco convencionais, elas recorrem à contagem e operações
para resolver problemas cotidianos, como conferir figurinhas, marcar e controlar pontos de
um jogo, repartir as balas entre amigos, mostrar com os dedos a idade, manipular o dinheiro
e operar com ele, etc. Também observam e atuam no espaço ao seu redor e, aos poucos,
vão organizando seus deslocamentos, descobrindo caminhos, estabelecendo sistemas de
referência, identificando posições e comparando distâncias. “Essa vivencia inicial favorece a
elaboração de conhecimentos”. (RCNEI, 1998, p.207).
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Desta maneira entendemos que a grande diferença entre as abordagens antiga e moderna
de ensinar matemática consiste no fato da primeira apresentá-la como uma área do conhecimento
pronto, acabada, pertencente ao mundo das ideias e estrutura de sistematização. O mundo que
as rodeia faz com que elas explorem variadas situações entre as quais, nós adultos, identificamos
ideias matemáticas.
Nesse sentido, tal ideia se apresenta de maneira diferente do que a escola tradicionalmente
convenciona como “ensino da matemática”, porque envolve aspecto mais amplo do que contar, memorizar, sequência ou escrever algarismo.
Para Piaget (1975) há três tipos de conhecimento: o físico, o lógico matemático e o social.
O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos da realidade externa. “A cor e peso de uma
plaqueta são exemplos de uma propriedade física que está nos objetos da realidade externa e pode
ser conhecida pela observação”.
[“...]” Contudo, quando nos apresenta uma plaqueta vermelha e uma azul, notamos a diferença. Esta diferença é um exemplo de pensamento lógico-matemático. As plaquetas são
realmente possíveis de observação, mas a diferença entre elas não. A diferença não está
em uma idade, manipular o dinheiro, e operar com ele, etc. Também observa e atua no espaço ao seu redor e, aos poucos, vão organizando seus deslocamentos, descobrindo caminho estabelecendo sistema de referência, identificando posições e comparando distâncias.
Essa vivencia inicial favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos” (RCNEI,1998,
p. 207).

Dessa maneira, as ideias matemáticas vão se tornando cada vez mais presentes nas práticas
sociais das crianças pequenas.
A criança vive em uma cultura em que a pessoa lida constantemente com pagamentos e
trocos, calcula o tamanho de um tecido para poder fazer uma vestimenta, controla o ambiente e o
número de dias que faltam para uma determinada data, etc. Da mesma maneira participa de experiências como responder perguntas sobre quantos anos tem, brincar com o telefone, trocar os
canais de televisão, recitar, como pode a sucessão de número, explorar o espaço disponível no seu
entorno, etc.
O papel que a matemática desempenha na formação básica do cidadão brasileiro norteia estes parâmetros. Falar em formação básica para a cidadania significa falar de inserção das pessoas
no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira.
A pluralização de etnias existentes no Brasil, que dá origem a diferentes modos de vida,
valores, crenças e conhecimentos, apresenta-se para educação matemática como um desafio interessante.
A criança traz para a escola conhecimento, ideia e intuição, construída por meio da experiência que tem em seu grupo sociocultural. Ele chega à sala de aula com diferenciadas ferramentas
básica para, por exemplo, classificar, ordenar, qualificar e medir. Além disso, ele também aprende a
atuar de acordo com recurso, dependência e restrição de seu meio.
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A par desses esquemas de pensamentos e prática, toda criança brasileira faz parte de uma
sociedade em que o mesmo sistema de numeração, medidas, sistemas monetário: recebe informações veiculadas por meio de mídia abrangentes que utiliza de linguagem e recurso gráfico comum,
independentemente da característica particular do grupo receptor.
As ideias matemáticas são fundamentais na educação infantil. É preciso, no entanto, considerar o tempo das crianças que têm ideias próprias, sentimentos e preferências, está inserido numa
cultura e necessita também, desenvolver diferentes competências cognitivas.
É necessário que os alunos de educação infantil tenham chance de ampliar suas competências espaciais, pictóricas, corporais, musicais, interpessoais e intrapessoais.
É importante que as experiências das crianças sejam consideradas e que as curiosidades
em relação às ideias matemáticas sejam sempre estimuladas. A observação do professor é muito
relevante para criar um ambiente adequado às necessidades de sua turma de criança e para que
explore, investigue, descreva e represente seus pensamentos.
A maneira que as crianças vão se socializando umas com as outras é de grande oportunidade para que elas possam conhecer o repertório, suas culturas, seus gestos e o que de fato elas
conhecem.
A escola, por ser um ambiente fundamental para o desenvolvimento da matemática para
crianças nessa faixa de desenvolvimento acredita-se que esse local possa ser um instrumento facilitador de ensino e aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema em questão que trata da importância da matemática na formação básica do cidadão
requer um leque de reflexões, pois as crianças, desde o Centro de Educação Infantil, necessitam de
atenção especial, por terem necessidade de estímulos, ações lúdicas e mediadoras para garantir a
real aprendizagem do mundo da matemática.
Entendemos que por meio deste artigo contribuímos para uma melhor compreensão de novos paradigmas do universo da matemática para formação do cidadão. Descobrimos cientificamente porquês, significados, ferramentas e necessidades destas. Percebemos, no decorrer da história,
a evolução dos métodos de ensino matemáticos, observamos os aspectos positivos e dinâmicos
que a matemática representa no cotidiano desde o início da aprendizagem infantil.
O tema nos leva a refletir sobre a importância da qualificação dos educadores e quais motivações, inovações e incentivos que os mesmos podem oferecer. Como educadores não podemos permitir que o trabalho da matemática permaneça escondido sob uma concepção de crianças treinadas
a darem respostas prontas, ao contrário, elas devem compreender coerentemente as ações matemáticas. Com a exploração de variadas ideias matemáticas é que desenvolvemos e conservamos
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o brincar com curiosidade, acerca desta matemática de contextos reais, respeitando a linguagem natural da criança fazendo-a ir além do que aparenta saber, entendendo seus pensamentos
e fazendo interferências comunicativas, respeitando o tempo de cada uma, pois esta ação requer
resultados em longo prazo. Em face desta constatação, ressaltamos a importância e a necessidade
de incluir a matemática na educação infantil valorizando seu papel fundamental na formação do
cidadão.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo explicar o que são metodologias ativas e suas implicações no
trabalho pedagógico por meio delas. Bem como indicar maneiras práticas para sua utilização visto
que a tecnologia tem ressignificado o modo de vida da sociedade em geral dede a forma como as
pessoas fazem um pedido de pizza, até como se informam no dia a dia. Nesse meio, as novas gerações estão acostumadas com a conectividade, velocidade de informações e acesso fácil a elas.
A escola como parte integrante da sociedade precisa adaptar-se a esse novo perfil interagindo e
possibilitando maior autonomia dos estudantes preparando-os para este contexto.
PALAVRAS-CHAVE: Metodologias Ativas; Participação; Autonomia.
INTRODUÇÃO
A educação, mais do que nunca, passa por diversas reflexões acerca das metodologias de
ensino, e diante dos desafios atuais, busca fazer as mudanças para o crescimento e amadurecimento dos sujeitos. Segundo Freire (2003), não é possível fazer reflexões acerca da educação sem
buscar a reflexão do próprio sujeito, que procura constantemente, inovações, pois se reconhece
como um ser inacabado e por isso se educa. (FREIRE,2003).
As transformações na educação são determinadas por múltiplos fatores e dentre eles, como
uma forte característica de nosso século, pelas novas tecnologias de comunicação, que fazem dessa, mais do que em outras épocas, uma sociedade da informação. Segundo Demo (2000), muitas
das mudanças nas estratégias educativas têm sido impulsionadas pelas novas tecnologias de comunicação. Desse modo, a aula tradicional em que existe um orador – o professor, e os assistentes
– os alunos numa sala de aula, é cada vez mais obsoleta, pois a disponibilidade do conhecimento
está ao alcance de todos, e exige, mais do que aprender, ser capaz de acessar e processar a informação. Diante deste fato as metodologias ativas incentivam a participação ativa dos educandos
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no processo dinâmico de construção do conhecimento, avaliação e resolução de problemas
da realidade, trazendo o aluno para o papel de sujeito ativo de seu crescimento, ou seja, protagonista do processo.
Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos professores,
faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a Internet e a divulgação aberta de
muitos cursos e materiais, pode-se aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque não temos modelos
prévios bem sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade altamente conectada.
Conforme Moran (2015), o que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e
tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o
que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço
estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço físico
da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O professor tem
o papel de seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas também digitalmente, com as
tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e com cada um.
Assim, podemos entender Metodologias Ativas como formas de desenvolver o processo do
aprender que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas. A utilização dessas metodologias pode favorecer a autonomia do
educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante, desta forma, cabe
aqui a reflexão acerca do tratado até aqui.
O QUE SÃO METODOLOGIAS ATIVAS?
As Metodologias Ativas são compreendidas como aquelas que possibilitam o aprender a
aprender, que garantam o aprender fazendo e instauram relações democráticas dentro das instituições de ensino e prestadoras de serviço; com metodologias centradas nos estudantes, vistos como
sujeitos do processo ensino-aprendizagem e como cidadãos.
Segundo Camponogara (2009) estas metodologias incentivam a participação ativa dos educandos no processo dinâmico de construção do conhecimento, avaliação e resolução de problemas
da realidade, trazendo o aluno para o papel de sujeito ativo de seu crescimento, ou seja, protagonista do processo.
A metodologia da Problematização tem sua origem no pensamento de Paulo Freire, o qual
se articula diretamente com a educação na perspectiva libertadora e transformadora da sociedade.
Esta visão induz a uma aprendizagem não individualista, mas voltada a uma prática socializante.
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No Brasil, convivemos com contextos educacionais tão diversificados que vão desde escolas
em que os alunos ocupam grande parte de seu tempo copiando textos passados no quadro até
escolas que disponibilizam para alunos e professores os recursos mais modernos da informação
e comunicação. Entre esses extremos de diversidade, encontramos escolas que estão no século
XIX, com professores do século XX, formando alunos para o mundo do século XXI, e diante disto
um grande potencial de aprendizagem que é desperdiçado em nossas escolas, diária e sistematicamente, em nome de ideias educacionais obsoletas. É desgastante perceber, a cada dia, milhares
de alunos sendo convencidos de que são incapazes e pouco inteligentes simplesmente porque não
conseguem se adaptar a um sistema equivocado Araújo (2011) resume a situação atual na necessidade de reinventar a educação, tendo em vista que o modelo tradicional de escola, consolidado
no século XIX, tem agora, também, de dar conta das demandas e necessidades de uma sociedade
democrática, inclusiva, permeada pelas diferenças e pautada no conhecimento inter, multi e transdisciplinar, com a que vivemos neste início de século 21.
É fundamental que o professor participe do processo de repensar a construção do conhecimento, na qual a mediação e a interação são os pressupostos essenciais para que ocorra a aprendizagem. Contudo, a mudança na prática pedagógica não deve acontecer de forma agressiva para
o professor, nem para o acadêmico, evitando-se assim a queima de etapas. A opção por uma metodologia ativa deve ser feita de forma consciente, pensada e, sobretudo, preparada para não tirar
do professor a alegria de ensinar. Considerando este aspecto, está mais do que na hora de rever a
prática pedagógica universitária para que os futuros profissionais não sejam mais rotulados como
cópias, que cursou a faculdade reproduzindo o saber existente, sem acrescentar nada de novo.
Uma proposta construtivista para o ensino superior consiste em educar para a autonomia,
por meio de metodologias inovadoras, para a descoberta, utilizando-se da pesquisa, participação dos alunos, trabalhos em grupo, como um meio de aprofundar e ressignificar os
conhecimentos. (BORGES E ALENCAR, 2014, p. 12).

No modelo mais tradicional de ensino, o estudante deve ir para a aula pronta para assistir
à explanação do professor. As aulas expositivas focam na constante explicação de conteúdo que,
quase sempre, é transmitido com o uso de uma lousa.
O estudante é um ouvinte e o professor é o principal participante do momento, o que leva o
acadêmico a ter menos autonomia em relação ao seu processo de aprendizagem. E isso nem sempre motiva o estudante a se envolver com o curso.
É por isso que a metodologia ativa de ensino propõe uma grande mudança nesse processo.
Se na aula expositiva o docente era o protagonista, na metodologia ativa de ensino ele passa a ser
um mediador. O protagonismo da aprendizagem ficará disponível ao aluno.
Com atividades bem elaboradas, ele é chamado a pensar, pesquisar e buscar pelo conhecimento. Dessa forma, as aulas se tornam mais dinâmicas e interessantes. Afinal, os discentes passam a ser desafiados diariamente para buscarem informação e concluírem os exercícios propostos.
Em suma, a metodologia ativa de ensino consiste em adotar práticas de ensino que permitam
que o estudante tenha maior presença no processo de aprendizado.
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METODOLOGIAS ATIVAS E O PAPEL DO PROFESSOR
Faz-se necessário partir do princípio apontado por Nogueira e Oliveira (2011), nele o termo didática deriva do grego didaktiké, que tem o significado de arte do ensinar. Seu uso difundiu-se com o
aparecimento da obra de Jan Amos Comenius (l592), Didactica Magna, ou Tratado da arte universal
de ensinar tudo a todos, publicada em l657. Nos dias atuais, deparamo-nos com muitas definições
diferentes de didática, mas quase todas apresentam-se como ciência, técnica ou arte de ensinar.
A metodologia ativa usa por inteiro a didática para conseguir levar o aluno ao objetivo de conseguir
realizar como protagonista o processo de ensino aprendizagem. Durante os últimos anos, as políticas educacionais passaram por um conjunto de reformas que trouxeram para o centro da cena as
propostas curriculares. Em um mundo com crescente avanço tecnológico, ressalta-se aqui que a
tecnologia muda o trabalho, muda a comunicação, muda a vida cotidiana e também o pensamento.
Daí surge novas necessidades de repensar o modo de ensinar, aprender, viver uma profissão.
Neste mundo de rápidas mudanças, a aprendizagem baseada em problemas, é caracterizada como uma filosofia curricular, pode ser considerada uma solução de melhoria da
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, funcionando como um eixo do aprendizado
teórico do currículo médico, integrando as disciplinas, a teoria e a prática.(GOMES E REGO,
2010. p. 26).

A aprendizagem baseada em problemas foi concebida no Canadá nos anos 1960, na Universidade de McMaster, e se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil, contando na atualidade com
expressivo número de instituições. Tem como principais fundamentos: a aprendizagem por descoberta, a aprendizagem significativa, a indissociabilidade entre teoria e prática, o currículo integrado,
a valorização da autonomia do estudante, o trabalho em pequeno grupo e a avaliação formativa,
proporcionando o desenvolvimento de um profissional cooperativo, respeitoso, com capacidade de
escuta do outro, habilitado a trabalhar em equipe, autônomo, crítico e reflexivo, tendo como eixos
centrais de funcionamento o espaço de trabalho em grupo tutorial e a busca ativa individual pelo
estudante. É uma metodologia Ativa que centra o aprendizado no aluno, sendo o eixo principal do
aprendizado teórico do currículo de muitas escolas de Medicina. Tem caráter formativo, estimulando
a busca do conhecimento, a autonomia intelectual e o compartilhar do conhecimento construído, já
que estudantes em pequenos grupos trabalham na resolução de situações--problemas que servem
de norte para a busca de conteúdos, conceitos e habilidades cognitivas.
Segundo Ntyonga-Pono (2006), as situações-problemas devem propiciar a curiosidade da
busca e integrar as áreas de conhecimento, permitindo a interdisciplinaridade e o processo de trabalho instigador e cooperativo, realizado por grupo de oito a dez discentes, auxiliados pelo tutor – o
docente − que seguem a metodologia dos sete passos: leitura do problema, identificação e esclarecimento dos termos desconhecidos; identificação dos problemas propostos pelo enunciado; formulação de hipóteses explicativas para os problemas identificados no passo anterior; resumo das
hipóteses; formulação dos objetivos de aprendizado; estudo individual dos assuntos levantados nos
objetivos de aprendizado; retorno ao grupo tutorial para a discussão do problema frente aos novos
conhecimentos adquiridos.
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Dentro deste mundo de troca de experiências e cultura, o docente e seus recursos didáticos
terão grande importância para o aprendizado crítico-reflexivo do estudante.
Para Candau (1991) Tentar definir o educador será contextualizá-lo na sua prática. Ele diria
que o educador é todo ser humano envolvido em sua prática histórica transformadora. Como agente
integrante participativo desse processo, o educador dedica a atividade, cria condições de desenvolvimento de práticas desejáveis, seja individualmente, seja do ponto de vista do agrupamento
humano. Sendo assim, o educador para além de transmissor de conhecimento, deve atuar na mediação do aprendizado, usando recursos didáticos que favoreça o aprendizado crítico-reflexivo do
estudante, de forma ativa e motivadora.
Segundo Freire (2007), a ação docente é à base de uma boa formação e contribui para a
construção de uma sociedade pensante. A ideia de um professor com formação reflexiva, e que
siga as bases de ensino reflexivo, nos remete aos conceitos de dois autores relevantes na discussão sobre a reflexão no ensino, são eles John Dewey e Donald Schön. Para Dewey, o pensamento
reflexivo tem uma função instrumental, origina-se no confronto com situações problemáticas, e sua
finalidade é prover o professor de meios mais adequados de comportamento para enfrentar essas
situações. Já John Dewey defendeu a importância do pensamento reflexivo e apontou estratégias
para praticá-lo, reconhecendo que refletimos sobre um conjunto de coisas quando pensamos sobre
elas, mas o pensamento analítico só acontece quando há um problema a resolver.
Segundo Gomes e Rego, (2010) a problematização, utilizada pelas metodologias ativas como
recurso didático de ensino-aprendizagem, objetiva alcançar e motivar o estudante, pois quando
colocado diante um problema, ele se examina, reflete, contextualiza-se, ressignificando suas descobertas. Sendo um recurso didático de grande importância, as metodologias ativas, podem favorecer
de forma significativa e eficaz, o processo de ensino-aprendizagem. Processo este que para ser
adequadamente compreendido, precisa ser analisado de tal modo que articule consistentemente as
dimensões humanas, técnica e política social.
Para Berbel (2011):
As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos
se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou
na própria perspectiva do professor. E a implementação dessas metodologias pode vir a
favorecer uma motivação autônoma quando inclui o fortalecimento da percepção do aluno
de ser origem da própria ação. (BERBEL, 2011, p.46)

Uma forte característica do mundo atual é a importância do conhecimento e da informação
frente aos outros fatores de produção. Ocorre uma extrema necessidade de trabalhos em grupo, um
processo ativo de troca e produção de conhecimento, e não somente difusão de informações, um
conhecimento apropriado e condizente com cada realidade. Para tanto é preciso desenvolver nas
salas de aula, um ambiente de reflexão e discussão, em que ocorra a participação de todos.
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EXEMPLOS DE METODOLOGIAS ATIVAS
Há uma variedade de estratégias utilizadas em instituições de ensino que fazem uso das
metodologias ativas. O uso da tecnologia é essencial nesse processo.
Entre as metodologias ativas podemos citar:
Situações problemas;
Sala de aula invertida;
Gamificação;
Aprendizagem entre os pares.
Cada metodologia tem sua característica própria, e cabe ao professor, juntamente com os
alunos, aplicar, de acordo com o conteúdo a ser desenvolvido a metodologia mais apropriada, naquele contexto de estudo.
Nas situações problemas, o caso é apresentado ao aluno, que deve investigar e descobrir
alternativas de como saná-lo. Frequentemente, o docente apresenta uma situação real, como um
desafio enfrentado pela sociedade, e pede que o aluno pesquise e descubra formas de mudar tal
realidade.
Assim, o estudante pode usar o computador para acessar vídeos, documentários, artigos
científicos, entre outros. Com base no que encontrou e estudou, pode elaborar a sua própria alternativa de resolução do problema proposto.
Isso o incentiva não apenas a busca pelo conhecimento, mas também a desenvolver a capacidade de análise e de resolução de problemas. Neste método, o docente tem o papel de fazer a
proposta, e instigar o estudante a encontrar a solução por conta própria.
A sala de aula invertida consiste em oferecer o conteúdo para o discente estudar em casa,
sozinho. Quando retornar à aula, o tempo será usado para debater sobre o tema e sanar dúvidas.
Em suma, o professor pode indicar um texto ou um vídeo para que o acadêmico estude e se
familiarize com o conteúdo. Assim, com o conhecimento antecipado do assunto da aula, os discentes estarão prontos para participar e debater sobre ela.
A Gamificação trata-se do uso de jogos para ensinar. Para isso, o professor precisa ser criativo e pode usar desde jogos virtuais ao tabuleiro. Geralmente, esse tipo de metodologia ativa de
ensino é muito atrativo para estudantes de diversas áreas e os instiga a participar com entusiasmo.
A Aprendizagem entre pares ou equipes consiste na formação de grupos para o compartilhamento de ideias e busca de conhecimento em conjunto. Eles podem tanto elaborar um projeto,
quanto resolver um problema, atuando em grupo.
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Assim, além de usarem a tecnologia para pesquisas, poderão debater, ouvir e compreender
opiniões divergentes. Também contarão com a ajuda do colega para ter outra visão do mesmo ponto. Em um mundo em que a tecnologia faz parte do dia a dia, o uso da metodologia ativa de ensino
é praticamente inevitável. Cabe à instituição oferecer ferramentas, como uma plataforma virtual de
qualidade, para que o docente possa adequar suas aulas e se ajustar a este novo tempo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia ativa é uma ferramenta importante para a atuação no processo de ensino
aprendizagem, e em qualquer âmbito da educação sendo na educação básica ou a de formação
profissional, sendo ressaltada a sua importância no ensino superior, pois leva a uma formação de
profissionais críticos reflexivos, que conseguem resolver as situações problemas vivenciadas no seu
cotidiano.
De igual modo, proporcionar um ambiente de aprendizagem em que há oportunidade para
todos os alunos de pensar e interagir com o material de estudo é essencial para promover uma
educação transformadora.
As metodologias ativas de aprendizagem são, sem dúvida, uma novidade no ensino. Por isso,
representam novas dinâmicas que precisam ser analisadas pelo corpo docente uma vez que cada
vez mais a interação tecnológica tem papel determinante para o sucesso do ensino. No caso das
metodologias ativas, a tecnologia é essencial e imprescindível para sua aplicação.
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RESUMO
Este artigo tem por finalidade evidenciar o desenvolvimento tanto da didática de ensino, como a
inserção do educando nas diversas vertentes que a arte pode propiciar, assim como enfatizar a sua
importância nos diferentes campos de aprendizagem e na ampliação de conhecimentos diversos,
sendo utilizado como base a metodologia de pesquisa bibliográfica, onde se propõe observar e
fazer correlações com a plasticidade da aprendizagem ao estudo das Artes na educação básica e
das criações dela advindas. Percebe-se que embora o educador possa endossar o ensino a qualquer disciplina através do currículo escolar, somente esta ferramenta não basta para a garantia de
um bom trabalho. Mais que isso, aliados aos conhecimentos e os fundamentos que domina, são
decisivos no momento de garantir-lhe êxito na prática, a observação e a leitura de mundo dos seus
alunos, e é através desta ótica que é possível um planejamento funcional e a construção de situações de aprendizagens significativas, assim como a continuidade do processo formativo. Assim,
o saber docente corresponde a uma dimensão conjunta de diversos objetivos, questionamentos e
problemáticas, formando um fatores a serem ponderados, que influenciam e impulsionam o direcionamento do trabalho docente.
PALAVRAS-CHAVE: Artes; Docência; Ensino; Metodologia; Planejamento.
INTRODUÇÃO
Qual é a relevância de se aprender arte na educação básica? O intuito é analisar e confirmar
o desempenho educativo do educador da educação básica e qual maneira e prática educativa estão
sendo trabalhados.
Durante a fase da criança na escola, ela se instrui por diversas disciplinas e uma delas é a
Artes. A arte aumenta e melhora na criança a imaginação e a criança observa e identifica a sua volta
o que faz bem para ela. Quando está rabiscando, desenhando, pintando, cantando ou atuando em
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alguma peça dentro da escola. O bem-estar é oportunizado ao educando quando está fazendo as aulas de artes.
As artes visuais são formas de linguagem e expressão muito utilizadas na rotina de vida da
criança. Ao riscar e ilustrar murais, folhas ou paredes, a criança necessita explorar e elaborar a arte,
desenvolvendo o fazer criativo, pois antes mesmo de materializar o desenho, o mesmo já havia sido
projetado e planejado no imaginário. Desta forma, desenvolve a comunicação e a expressão através
da liberdade de expressão artística.
A expressão não é somente um estado de entendimento, transforma-se em um ato de demonstração, sendo possível notar o que as crianças e os jovens querem dizer quando estão se
expressando mediante a sua arte.
As diversas formas de expressão artística de criaram raízes em nosso país e as atividades
desenvolvidas regionalmente, fazem de nosso país uma rica fonte de inspirações de técnicas e formas, favorecendo um rico cardápio cultural a ser estudado, explorado e divulgado.
O educador apresenta para o educando a cultura de um determinado Estado e apresenta
tudo que há de diferente naquele Estado que não é igual ao seu e aí começam a formar opiniões e
direcionar o estudo da arte sobre aquele tipo de dança, teatro, música ou estilos de pinturas, gravuras, desenhos, enfim, tudo relacionado a aquele Estado.
Desta forma,a escola se organiza a atender a todas as culturas e formas de expressão artística, abrindo precedentes para que o educando seja capaz de conhecer e opinar sobre preferências
e sinta-se capaz e apto ao fazer artístico, conhecendo e respeitando as diversas formas de contribuição artística.
O ENSINO DAS ARTES
Explicar o conceito de artes é um tanto abstrato, pelo aspecto de abrangência e relação com
uma gama enorme de culturas e tipos de manifestações artísticas.
Desta forma, se faz necessário instigar e orientar a técnica e propiciar meios para que isso
aconteça, partindo de propostas que despertem essa vontade partindo do contexto histórico cultural.
A prática e a metodologia da arte se mostra uma matéria indispensável, pois relaciona sentimentos, trabalhos psicomotores e cognitivos, influenciando na criatividade, emotividade e no processo reflexivo do indivíduo.
A criatividade se faz pela arte que é ensinada com atividades que despertem o interesse do
estudo e que pode levar a desvendar talentos e transformar a arte em elemento essencial para a
vida do indivíduo.
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Levando em consideração que através da arte, o educando pode reconhecer a si e expressar
vontades e sentimentos, podemos positivar o ensino como um ponto integrador ao grupo no qual
está inserido e até mesmo com relação a vida cotidiana. As dificuldades vividas pelo educando, tanto na vida escolar quanto na vida social e familiar, frutos de um mundo globalizado e muitas vezes
ríspido, podem ser aliviadas pelo estudo da disciplina, através da troca de experiências e superação
de desafios, ganhando força, visto que é uma atividade educacional que valoriza a coletividade e a
expressão, liberando a criatividade e a autoconfiança.
As Artes são expressas por meio de desenhos, figuras, retratos, das peças, de frases, dos
ruídos, de mímica, resumindo são expressas pelas emoções, imaginações e as sensações que o
indivíduo está sentindo durante a elaboração de seu modelo artístico.
Contudo, a Arte diariamente está mais exposta em nossa rotina, porém, ainda são captados
poucos erros na prática deste campo da clareza e do entendimento. Ocasionalmente, ela configura ser empregada comente como ornamentação, gravura de épocas e períodos de festivais e adereços de muros ou praças, aplicadas de forma tradicional clássica, como certificam as investigações
de Ferraz (1993):
“Nas práticas e metodologia de aprendizado da disciplina de artes visuais, o caminho clássico atua a começar do período XIX, na qual se prevalecia um fundamento harmonioso e
agradável, desse modo, mais compatíveis às reproduções do genuíno e com o formato de
exemplos para os educando reproduzirem” (Ferraz, 1993, p. 32).

Desse modo, a Arte por ser uma disciplina se obriga, nas diversas esferas e níveis na área
educacional, não pode ser entendida nas escolas como uma prática de recreação e de significação
imaginária, porém a prática educacional e o seu preparo para se usar metodologias e entrar em
consonância com os educandos, precisa se adequar ao regimento – LDB n° 9394/96, tópico 2º do
Art.26, para que assim possam estudar e apreciar o ensinamento da disciplina.
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
O educador de arte, juntamente com os outros educadores e mediante um projeto pedagógico tem a incubência de colaborar para a instrução e a formação do educando em seu desenvolvimento para a melhor percepção das diversas formas artísticas e de sua interpretação e de uma nova
visão no sentido do entendimento do fazer artístico no qual começa a se apropriar, compreender e
dele fazer parte e atuar.
Segundo Ferraz (2009) essa forma de agir na educação escolar em arte deve ser acessível
a todos educadores e recebida pelos educandos de maneira que a escola se torne democrática e
garanta os direitos à posse dos conhecimentos artísticos e estéticos. Há uma ação recíproca entre
o campo educacional e a sociedade, conectando-se uma sobre a outra.
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A arte contribui para as mudanças da sociedade e dos costumes e desenvolvimento do país.
A expansão do conhecimento e a forma de executar os aprendizados na vida, pode levar a uma mudança de perspectivas e mesmo de futuro como agente transformador de cultura, saberes e fazeres.
As linguagens artísticas propiciam uma transformação das perspectivas de cada indivíduo
com relação a si mesmos e à sua realidade social. Diante da junção de outros fatores, como oportunidade, talento, mudança de hábito e desenvolvimento pessoal e social, o educando se envolve em
um processo de crescimento em direção à melhoria da qualidade de vida e visão de mundo.
estudo educacional da arte propõe um exercício para melhorar o seu desempenho e assim
responder aos argumentos que colocam os seres humanos diante de caminhos diversificados, que os levam a tomar consciência de suas possibilidades de escolha e, enfim, a fazer
uma opção dentre elas. A ampla atividade do estudo de artes é capacitar e educar o indivíduo para um conhecimento imaginativo para o universo, expandindo a mente a respeito das
competências e habilidades para o seu desempenho em relação ao ambiente. (KRAMER,
2003, p. 54).

Decidir qual seria o meu caminho: o aprendizado e a atividade educacional mediante a arte,
na época já acreditava que a arte deveria ser uma das práticas mais eficientes ao estímulo à reflexão sobre valores, atitudes e comportamentos e, portanto, à promoção do acesso educacional de
qualquer indivíduo (KRAMER, 2003).
Segundo Barbosa (2009) a educação artística é um dos modelos de realização e criação cultural, como a Ciência e a Filosofia, que deve ser estudada em seu contexto histórico, social, político
e cultural, considerando os saberes já instituídos e os instituíntes.
Deve-se compreender a arte como construção histórica e social, o artista propõe situações
de sensibilidade e provocações, o sujeito não mais apenas aprecia a obra em uma exposição de
arte, agora ele participa da obra a reinventando e ressignificando.
Kramer (2003) é arte-educadora, já trabalhou e realizou vários projetos em escolas de arte e
com crianças de periferia com idades variadas, incluindo em seus trabalhos crianças, jovens e adultos. Segundo a autora, os resultados das atividades trabalhadas com esse público foram fantásticas
muito significativas.
Ao finalizar os trabalhos com seus aprendizes a educadora sempre realizou exposições
em museus de arte ou em ambientes livres como praças e jardins. Nesse trabalho de exposição
das obras, realizadas pelas crianças e jovens, a educadora entende que não basta desenvolver o
processo criativo na arte-educação é preciso trabalhá-lo e alimentá-lo com carinho, com presença,
sinceridade, incentivo, confiança e, principalmente, com estética, fornecendo referências visuais
e artísticas. “Julgo também importante a valorização do produto final, com mostras dos trabalhos
desencadeados nas oficinas de arte e sua submissão à discussão de seus aspectos formais e estéticos, além de seus significados éticos e simbólicos” (KRAMER, 2003).
Se antes se perguntava ao criador da arte, hoje as perguntas feitas e as obras de arte produzidas mudaram, pois, atualmente se pergunta o que a criação quer dizer? Ocasionando,
desse modo, definições e capacidades para o indivíduo a qual admira a criação de arte sem
adivinhações, mas com representações que tem um significado próprio e singular àquele
que vive a experiência da arte (BARBOSA, 2009, p. 76).
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O trabalho artístico desloca o olhar da criança para um universo abundante de novidades,
os conduzindo essencialmente a um olhar para um mundo de possibilidades. Para as crianças que
participam ativamente das atividades, o dia-a-dia e os seus objetos do cotidiano são os mesmos: a
casa é a mesma, seus amigos, suas roupas e a qual está em sua volta. Qual o olhar para o universo:
tendem-se alternativas e outros horizontes. Esses são caminhos e possibilidades não restritos aos
aspectos materiais, mas especialmente aos valores humanos e intelectuais (KRAMER, 2003).
A arte adota estratégias sociais, nas quais o artista é o mediador na comunicação, é o ator
social. O sujeito através de uma atitude ética e estética pode transformar o mundo, e essa atitude
de mudança se caracteriza como uma atitude de arte em abrir os olhos para novas possibilidades.
“Qualquer pessoa é artista, é que princípios como o da qualidade não cabem mais na nova realidade”, (Kramer, 2003).
O homem interpreta cada uma das realidades como uma experiência única e subjetiva. Nenhum homem pode transmitir a outro a sua experiência. Para Kramer (2003), a arte nasce da vivência do indivíduo com o ambiente e ninguém transmite experiência para ninguém.
A arte é considerada uma realidade da atualidade, porém resulta de alguém que a realize e
também de alguém que a usufrua. “A arte não é algo separado do homem, e sim um produto de seu
comportamento. Ela não pode ser ensinada, mas muito pode ser feito no sentido de abrir os olhos e
a capacidade de mudar o mental como modo apreciável e expressivo” (KRAMER, 2003).
A arte não é algo extraordinário, mas faz parte do comportamento essencial, deve ser praticada pelo indivíduo, fazendo parte do homem, tornando-se assim produto do seu comportamento.
O processo criativo do indivíduo nas diversas faixas etárias se dispõe mediante seus sentimentos traduzidos em medos, angústias, ansiedades, valores, conquistas, vivências e experiências. Trazendo a representação da vida refletida nas criações artísticas, refletindo
no contexto, podendo direcionar-nos a outros caminhos desejáveis. “Extrair do silêncio um
passado enclausurado para arejá-lo com expectativas e esperanças não realizadas, inscrevendo-as no presente como um apelo por um futuro diferente” (KRAMER, 2003, p. 78).

Os princípios dos especialistas de arte apontam às propostas, as metodologias, a escolha
dos materiais, as avaliações, e a relação dos educandos.
Antes traduzidos por um ensino de técnicas reprodutivas de cópias e modelos fazendo os
educandos realizarem atividades como os desenhos sobre lixas, e etc., essas são atividades que
não se articulam e não constituem a linguagem visual.
As práticas educacionais de arte eram elaboradas e projetadas na maior parte para a expansão de habilidades e competências da escrita do que para a arte e suas linguagens.
Segundo Meirieu (1998) o educador pretendia que as crianças codificassem e decodificassem símbolos, ou seja, que associassem grafemas e fonemas em uma operação recíproca, em que
o som leva ao grafismo e o grafismo ao som.
Segundo alguns autores o objetivo que orientavam a atividade docente, a docente considera
que a operação de codificação e decodificação de símbolos constitui-se em um ato de leitura.
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Percebemos também outro plano de metodologia da arte na educação básica, que é o ensino
na qual os educandos vivenciam momentos de criação espontânea, sem desafios que ultrapassem
seu processo de expressão.
Ao traçar ou riscar na parede, no caderno de desenho e nas telas, ao manusear alguns desses objetos achados ao acidentalmente, ao representar as peças e até mesmo seu mesmo
seu corpo, a criança deve manusear-se das Artes Visuais para manifestar seus talentos
(BRASIL, 1998, p. 23).

Segundo Rappaport (1981) a assimilação é a tentativa que a pessoa faz de solucionar uma
determinada situação, utilizando para isso uma estrutura que já foi formada.
Desta maneira, é uma nova situação, ou um novo elemento que ao ser incorporado pela criança, muda a sua estrutura mental. Ou seja, um fato novo entra em um sistema que já está pronto.
É algo como a atualização no comportamento mental da pessoa. Assim Rappaport, (1981) afirma:
Deste modo, diríamos que as concepções de novas indagações direcionam no sentido de
revelá-las. Portanto irá se aplicar temperamentos mentais já utilizados, ou então quando, se
mostram insuficientes, elas serão mudadas a fim de se chegar a uma forma apropriada para
se lidar com a nova situação. RAPPAPORT (1981, p. 43)

O conhecimento adequado pela criança, quando em face de um novo elemento, ou de um
novo aprendizado, se modifica, e ela tenta solucionar a nova situação com o antigo aprendizado.
Quando isso se mostra insuficiente e a criança precisa fazer nova tentativa, criar novos caminhos,
modificando antigas estruturas para solucionar a nova situação acontece algo que Piaget chamou
de acomodação. Segundo Rappaport (1981) Piaget deu a esse fenômeno o nome de equilibração
das estruturas cognitivas ou somente equilíbrio, e neste caso é preciso entender que o desenvolvimento é um meio de atingir formas de equilíbrio cada vez melhores, mas eficientes.
Estes processos se complementam e acontecem durante toda a vida, pois a pessoa está
sempre aprendendo. Tendo esse conhecimento inicial, de como a pessoa interage com o conhecimento, e precisa construir suas estruturas mentais, é possível ao educador adaptar suas aulas e
modificá-las, sempre que necessário o assunto e a forma de apresentá-lo para conseguir algum
resultado.
Isso deve ser observado com atenção, pois se um educador quiser ministrar a mesma aula
a duas ou três turmas ou grupos de educandos, por mais que queira ficar preso ao conteúdo, usar
o mesmo método, terá que fazer modificações, pois a reação dos educandos é diferente frente às
circunstâncias semelhantes.
O educador neste caso favorece o equilíbrio que se instala, quando a criança interage com
o aprendizado, pois antes disso ocorre o desequilíbrio, (que muitos educadores diagnosticam como
erro) ou desacordo entre os elementos que a criança apresenta. Antes que o aprendizado se faça,
sempre acontece o desequilíbrio. Ele é necessário e deve ser entendido pelo educador como um
estágio que está sendo transposto pela criança na aprendizagem cerebral.
Para Kamii (1991) os sistemas naturais de aprendizagem do cérebro estão envolvidos nos
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aspectos moral, espiritual, reflexivo, emocional, cognitivo, social, físico e sensório-perceptivo,
por isso todas essas áreas precisam ser contempladas no currículo da escola infantil.
Esse autor enfatiza que o cérebro tem uma rota para aprender que transita pela aquisição,
pela elaboração, formação da memória e integração funcional do objeto de conhecimento e que,
para a aprendizagem há necessidade de motivação, da utilização de recursos sensoriais e de arquivos prévios que facilitem a ação.
Normalmente, a criança pequena é muito egocêntrica, em uma forma de ser que não lhe
permite ver a existência de um mundo que é externo, pois existe separado dela mesma.
Essa criança forma sua inteligência através de sucessivos processos de adaptação, assimilação e acomodação, os quais lhe fornecem uma interação com o mundo que a rodeia. Esses
processos permitem que ela supere o egocentrismo, passando a perceber significados nas coisas
que estão à sua volta.
Assim, para Piaget (1991) “se ainda não há representação, há não obstante, e mesmo desde
o início, constituição e utilização de significações, pois toda assimilação sensório-motora (inclusive
a perceptiva) já consiste em conferir significações”.
Toda criança precisa e necessita aprender a desenvolver as capacidades e as na prática
educativa de desenhar, pintar, modelar, etc. Quando a criança está aprendendo ela se torna independente, sem medo de errar e busca sempre o auxílio de um educador para sempre se expressar
dentro do que é esperado pelo educador.
EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA NO COTIDIANO ESCOLAR
A construção do conhecimento se dá quando as coisas fazem sentido para o sujeito. É função
do mediador saber que ideias do mundo da arte são importantes e significativas no desenvolvimento
estético, pois a mediação provoca a construção do conhecimento estético (BARBOSA, 2009).
Rossi afirma que a compreensão estética passa por cinco estágios sucessivos, elaborados
para o seu desenvolvimento e compreensão. A obra de arte ou o fazer artístico tem sua classificação para uma melhor significação do criador e leitor da obra.
O conhecimento desta classificação é importante para que a arte educadora possa introduzir
atividades sistematizadas no seu ensino.
Descrevem-se a seguir os estágios pelos quais, segundo Rossi, (2003) passa a compreender
a estética: O primeiro estágio é o accountive (descritivo, narrativo), neste o sujeito tem pouco convívio com as artes. Ao apreciar uma obra o que se nota são formas e cores, classificando alguns
detalhes para relacionar com experiências e acontecimentos vividos. Gerando discursos casuais,
vagos, incompletos e sem segmentos, na tentativa de compreender o significado da obra
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sem conhecer o seu contexto.
O segundo estágio é o constructive (construtivo), nessa fase o leitor relaciona as partes da
imagem com a sua totalidade, socialização a obra com o mundo, significando á dentro de padrões
da sociedade, como habilidades, competências e valores, enfocando alguns detalhes formais para
a compreensão do objeto da arte. O sujeito questiona a técnica utilizada para perceber como foi realizado, se foi bem feito ou não. Nessa fase há socialização com o real todo momento, comparando
o com o mundo físico e moral.
O terceiro estágio é classifying (classificativo), o leitor busca relacionar a obra com as informações da história da arte, questionando que fez e por que fez. O leitor procura decodificar as influências históricas fazendo hipóteses sobre as intenções do artista. Ele segue as informações como:
origem, estilo, datas, influências, contextualização do artista e sua coerência. O sujeito procura
desvendar as estruturas escondidas da obra, classificando, rotulando, catalogando sem inserir sua
vida pessoal na busca do significado.
O quarto estágio é interpretative (interpretativo), neste o leitor é capaz de encontrar respostas na própria imagem e as suas representações do mundo. Agora a leitura envolve o coletivo da
imagem como as ações da obra onde se percebe a textura que lembra o vento. Nesse estágio há
possibilidade de várias respostas para o mesmo leitor de uma mesma obra, gerando sentimento de
prazer e satisfação.
O quinto estágio é re-criative (re-criativo), nesse momento o sujeito familiariza-se com a obra,
ele possui o conhecimento sobre a arte em geral. Este estágio possibilita a criticidade ao observar
e analisar a arte. O leitor sabe as histórias em que as obras carregam consigo. Dessa forma ele é
capaz de refletir sobre o objeto de arte, sobre si próprio e sobre a experiência estética. A experiência estética é o equilíbrio entre cognição e emoção. As habilidades de ler a obra têm crescido, pois
o leitor tem evoluído através dos estágios. De início a observação é feita de forma egocêntrica e
ingênua, e os conhecimentos levados em conta são apenas do leitor. Logo em seguida se usa o conhecimento mais geral e finalmente se consegue o conhecimento estético. O conhecimento estético
continua durante toda vida, e o contato com o mundo da arte favorece cada vez mais o conhecimento e reconhecimento das obras.
Atualmente o objetivo do ensino de arte tem sido a formação estética, o desenvolvimento
dessas habilidades de apreciação é um direito de todos, e não apenas de profissionais da
arte. Todo educando deve ter a oportunidade de interpretar os símbolos da arte, pois a estética é uma parte fundamental do potencial humano (ROSSI, 1999, p. 65).

Algumas questões que devem se destacar na proposta pedagógica são elas: O que? Como?
Por que e quando? As três primeiras correspondem aos conteúdos, metodologias e objetivos didáticos, e a última corresponde aos interesses e necessidades dos educandos, como é possível perceber nas questões que seguem. O que o educando pode compreender, em determinado momento
de sua vida escolar? O que a arte educadora pode fazer para promover o crescimento da leitura do
educando? Esses são questionamentos necessários aos estudos estéticos, pois levam a arte educadora a proporcionar ao seu educando a possibilidade formativa da arte.
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É evidente que uma obra de arte não é percebido estando o organismo em completa passividade e não só pelos ouvidos e os olhos, mas através de uma atividade interior sumamente
complexa, na qual o contemplar e o ouvir são apenas o primeiro momento, o primeiro impulso, o impulso básico (VYGOTSKY, 2010, p. 87).

Na rotina, a beleza é quem contribui a mobilidades da apresentação, as aplicações e a cultura, as emoções, os carinhos, os elos e a vontade do grupo. “Pelo belo vive-se a emoção, a vibração
comum. O belo está produzindo novas formas de coletivização, permitindo a coletividade fundamental” (MEIRA, 1999).
Com isso acontecendo espontaneamente pela própria cultura, formas de dominação apropriam-se dos códigos e das formas de sedução e percepção, fazendo com que tudo gire ao redor
do consumo, para o crescimento econômico.
As intenções moldam a estrutura material e dão um estilo à história, aos acontecimentos,
aos fatos, aos modos de viver e conviver. Mas eles dependem de saberes e modos de viver
para que haja maior consciência sobre as experiências (MEIRA, 1999, p. 45).

Segundo Vygotsky (2010), “a vivência artística é mais econômica e mais útil para o organismo, produz o máximo efeito com a mínima perda de energia, e esse ganho de energia é o que
constitui uma base do prazer estético”.
É na vivência da cultura que se deve realizar uma mediação do estético. Repensar o alcance
e o significado da atividade artística e seu campo propõem atenção sobre o que é necessário, para
que a experiência estética seja a emoção, o sentimento, a reflexão, sobre a arte e sobre a vida.
Reconhecem-se os aspectos estéticos em arte e no cotidiano, identificando neles elementos
de sensibilidade, informações e critérios de análise histórica e cultural, gerando um modo
de fazer cultura e produzir significados. É necessário relacionar de tal modo às linhas, fechá-las em tais contornos, relacioná-las entre si, interpretá-las de tal modo em perspectiva e
transferi-las para o espaço a fim de que elas lembrem uma figura humana ou uma paisagem
(VYGOTSKY, 2010, p. 79).

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O ensino de arte é tão importante quanto o ensino de outros conhecimentos, pois proporciona sentido às experiências humanas, favorecendo a sensibilidade, a percepção e a imaginação
tanto na hora de produzir quanto na apreciação da arte. Desde o início da humanidade a arte retrata
suas histórias e comportamentos, mostrando as transformações culturais.
As linguagens artísticas se criam e recriam historicamente expressando outras formas de
linguagens artísticas. Atualmente, o ensino de arte tem o objetivo de promover às crianças habilidades artísticas desenvolvidas por meio de instruções proporcionadas pelo educador, transformando
assim ideias, sentimentos e leitura de imagens através de questões apresentadas no decorrer de
suas experiências (BRASIL, 1997).
O educador deve possibilitar em seu planejamento atividades significativas culturalmente
com as crianças e para elas, permitindo a participação, o prazer e aprendizagem, ampliando
sua forma de ver, entender, significar e apreciar as diferentes produções artísticas em vários
grupos sociais (Freire, 2000, p. 123).
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À medida que os educandos se tornem capazes de dominar os saberes, as habilidades, os
hábitos, as atitudes, e convicções artísticas aprendidas no curso, essas ações culturais devem ser
explicitadas e exploradas, ajudando na sua formação como cidadãos.
Os objetivos devem ser avaliados conforme a significação sociocultural com a finalidade de
compreender, interpretar e melhorar a cultura de sua sociedade.
Os conteúdos selecionados devem ser constantemente avaliados. Os métodos de ensino e
aprendizagem em arte devem ser caminhos percorridos pelos educandos.
A organização deve se fazer por meio de etapas, como início, meio e fim das aulas, baseando-se em diversas técnicas pedagógicas como a observação, a pesquisa, a problematização artística e estética, os jogos individuais ou em grupos.
Esses são selecionados pensando no processo de desenvolvimento das atividades para que
os educandos possam compreender novos, saberes, habilidades, hábitos, atitudes e convicções em
arte. Esses modos pedagógicos são avaliados e articulados aos conteúdos e objetivos de arte para
as escolas.
Os educandos estão inseridos em um contexto sociocultural e incorporam suas histórias
individuais e sociais na produção das várias modalidades de arte, apresentando objetivos e necessidades para modificar, melhorar, avaliar e serem avaliados no seu fazer e expansão cognitiva.
O melhor planejamento depende da articulação dos componentes curriculares e da formação
teórica e prática dos profissionais da educação. O educador deve saber relacionar as problemáticas
das práticas escolares na área artística com as suas reflexões e conhecimentos sobre arte e educação assim como com as de outros profissionais.
Ao fazê-lo, é desejável que ele também procure agir de modo transformador, criativo e comprometido com a democratização cultural e na superação da desigualdade (FERRAZ, 2009).
Para isso, o educador deve estar atento às características da faixa etária, interesses e “direitos” culturais, artísticos e estéticos de seus educandos, no mundo contemporâneo. Ele é o mediador
de conhecimentos de arte durante os cursos, e articulador das vivências dos estudantes com os
novos saberes aprendidos (FERRAZ, 2009).
Para o processo de ensino aprendizagem o ambiente de criação deve ser favorável, pois as
condições de espaço e tempo na organização diferenciam o processo criador e imaginário da criança a estimulando, instigando e motivando.
O tempo deve atender as necessidades de cognição, percepção, sensação e emoção, que
se diferencia de criança para criança. Nas escolas, o espaço de arte deve ser de criação e conhecimento cultural, e local onde se guarda os materiais e criações dos educandos.
O local deve oferecer a melhor apreensão dos conteúdos, tendo silêncio, sons, luminosidade,
cores, texturas, aromas, imagens, para uma melhor criação, sendo interno ou externo aproveitando
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a natureza e seus recursos sendo palco e plateia.
O educador por sua vez, deve estabelecer condições necessárias para a estruturação de
programas de atividades estimuladoras e significativas, para interagir com as crianças apresentando
lhes novos signos e novas formas produtivas de relacionar-se com o mundo e compreendê-lo.
“Aprender a representar algo usando o corpo, o desenho, a modelagem, a escultura e outras
obras de arte amplia as competências dos educandos lhes proporcionado novas habilidades” (OLIVEIRA, 2011).
Para explorar o papel construtivo da linguagem no desenvolvimento dos educandos necessita-se de trabalhar com as linguagens verbais, musicais, dramáticas e plásticas. A função da escola
é ensinar o que não pode ser aprendido nas simples vivências da vida, ela deve ensinar saberes
sistematizado e não transmitir apenas informações como o senso comum.
Os espaços a serem estudados pelas artes devem respeitar os educandos enquanto a sua
liberdade, a sua criatividade, os seus interesses lhe proporcionando uma educação integral, preocupada com seu corpo, sua sensibilidade e sociabilidade. “No ambiente da pedagogia nova, há um
lugar para a produção artística enquanto expressão natural da criança e forma específica da expressão humana” (CHARLOT, 2013).
É possível observar as relações entre o homem e a realidade com curiosidade, exercitando
a discussão, indagação, argumentação e apreciação da arte de modo sensível; reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz, o processo percorrido pelo artista; buscando a
organização e informações sobre a arte e o artista, como também documentos e tudo mais
que relacionar o assunto sobre o artista. (BRASIL, 1997, p. 49).

O ensino das artes sendo na área da dança, do teatro, das artes plásticas, da música, da
literatura entre outros, a resposta da arte é a mesma: a arte fica no olhar, na escultura, na interpretação do espectador, ouvinte e leitor. Essa estética da recepção é o consenso profundo que define
a arte contemporânea, além da pluralidade e da conflitualidade das suas formas (CHARLOT, 2013).
A estética crítica a ideologia da espontaneidade, acredita que o espectador que somos nós,
somos criadores da arte. Assim como na estética moderna, o indivíduo é quem define e cria a arte.
A atividade de expressão não deve ser constrangida por normas, ela deve ser espontânea e criativa.
A INFLUÊNCIA FAMILIAR NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

Como diversos outros autores, Piletti (2003) considera:
As etapas educativas da criança normalmente são aparentadas pela família. Mediante as
ações aparentadas, marca-se o costume e a conduta da criança e os pais o cometem, geralmente, de maneira inconsciente. Compreende-se atualmente que a colaboração dos pais
no aprendizado do educando é indispensável, fundamental para o aprendizado acontecer.
Quando a família está tranquila e a rotina de casa está equilibrada o educando apresenta
maiores oportunidades para um bom aprendizado (PILETTI, 2009, p. 55).
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Todos unidos para ter objetivos comuns em relação a valores, disciplina e convívio social.
Ambiente adequado não só no espaço físico, mas na harmonia e serenidade do lar e da escola. O
educando não pode se sentir abandonado, inseguro, ele necessita de orientação, estímulos e principalmente de exemplos de responsabilidade e respeito.
Para Winnicott (1993) a saúde do país depende de unidades familiares sadias, com pais que
sejam indivíduos emocionalmente maduros.
Na escola a condição básica e necessária no sentido do ensino ser integral e ser comunicativo entre educador e educando, onde fatores afetivos e cognitivos exerçam influências
decisivas na busca de realizações e de desejos, onde se construirão imagens do centro,
confirmando-lhes determinadas características, intenções e significados (OLIVEIRA, 2003,
p. 43).

A criança requer um rito, ter disciplina e ser dedicada aos estudos. Os filhos se sentem seguros quando os pais se preocupam com ele, principalmente na escola.
Aproveitem e valorize a honestidade na relação com os filhos, fator fundamental à vida deles.
Partindo desse ponto de vista teria muito mais a dizer, mas certamente, todas as orientações
convergiriam para um fato indiscutível: a família é à base de tudo (BARROSO, 2004, p. 36).

É necessário investir no binômio - escola e família, por meio do diálogo, da confiança, da
transparência, de modo a alcançar a sintonia entre essas duas instituições, que são alicerces da
educação que se pretende efetivamente integral (BARROSO, 2004).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No direcionamento de um trabalho qualitativo, não basta apenas conhecer e aplicar o conteúdo do ensino de forma bruta para estudo e aprendizagem da Arte na educação, mas fazer desta
aprendizagem algo significativo e marcante, ao ponto deste saber se agigantar e crescer no imaginário do educando, que certamente dará continuidade na sua área de conhecimento predileta,
ou certamente ao longo da vida saberá usufruir das habilidades dela advindas, dentre os diversos
campos do ensino da Arte, seja na sua visão de mundo mais aguçada para o olhar e fazer artístico,
como em música, teatro, artes plásticas, dança, literatura, dentre tanto outros.
Despertar este imaginário e suas potencialidades é abrir um portal a um oásis de saberes a
serem explorados e vivenciados, aonde quer que estejamos, pois a Arte, maleável e inusitada, surge em qualquer cenário. E assim, com o olhar treinado, podemos ver cores, possibilidades, ouvir o
que ecoa dentro de nós, dançar canções que nos embalam em predileção e pensamento, ler poesia
em pequenas anotações com olhos ávidos e atentos. Transformar o universo interno e o mundo ao
redor. A Arte tem o poder de envolver, transbordar sentidos e sentimentos. Alegrar e libertar. Não
cabe em si e permeia de forma categórica todas as demais áreas de conhecimento, alcançando o
íntimo de cada um de forma significativa e única.
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RESUMO
A Educação Infantil é a primeira etapa na educação básica da criança, por este motivo deve ser um
ensino de qualidade que sirva de base e pilar para toda uma vida, pois é nesta fase que devem ser
estimuladas para se desenvolver e apreender a explorar o mundo. A brincadeira é a linguagem da
criança, é o modo como ela se expressa, compreende a natureza, o mundo social e a si mesma. É
também sua forma de interagir com os outros. Brincar é de fundamental importância para favorecer
o desenvolvimento integral da criança.
PALAVRAS-CHAVE: Infância; Linguagens; Desenvolvimento.
INTRODUÇÃO
Falar sobre Educação Infantil é invadir um mundo lúdico para ensinar é preciso brincar. O
presente artigo abordará as diferentes formas de trabalhar com crianças e tratará das múltiplas linguagens da infância que são desde suas expressões faciais e corporais, seus primeiros balbucios,
seus gestos.
Trataremos no texto de outras linguagens como as artes visuais, a música, as brincadeiras e
jogos, a linguagem escrita e oral, a educação e saúde, e também a matemática, podendo-se dizer
que todas têm grande importância no desenvolvimento da criança.
Primeiramente, falaremos da infância e suas linguagens, como elas se comunicam e como
se desenvolvem por meio das múltiplas linguagens, em seguida, o assunto será o vinculado ao papel do professor neste processo, pois, deve desenvolver com a criança um trabalho prazeroso e de
qualidade, fazendo a mesma se sentir livre e capaz.
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Outro aspecto abordado no texto é a afinidade entre escola e criança, pois elas precisam de
um espaço onde se sintam acolhidas e sejam bem tratadas, e por fim, mas não menos importante,
as múltiplas linguagens da infância.
INFÂNCIA E SUAS LINGUAGENS
As crianças em suas especificidades quando adentram ao ambiente escolar tem suas rotinas
transformadas, elas vivem em um mundo imaginário que se transbordam fantasias e imaginações.
Elas criam, sonham, brincam. Estas crianças precisam ser crianças, pois seu universo é rodeado
de “inocências”. Nosso papel enquanto educadores é nutrir essa imaginação, fazendo com que elas
não percam este espírito, respeitando as suas fases de desenvolvimento, com objetivo de deixá-las
ser criança e não de induzi- las já no seu mundo de adulto. Como educadores, temos a grande
necessidade de observar alguns pontos que são primordiais para que nos tornemos alfabetizadores que respeitam e incentivam as múltiplas linguagens das crianças, sabendo ouvir e entender as
crianças.
Em muitos momentos faz-se necessário resgatar a criança que ainda existe dentro de nós
para podermos viver momentos de interação, transformar o nosso mundo em um universo mais infantil, e entendermos mais as crianças e suas necessidades, despertando a compreensão de suas
culturas, possibilitando que vivenciam a sua infância.
As linguagens das crianças ocupam um lugar de extrema importância para o trabalho pedagógico na Educação Infantil, pois a escola é mediadora no envolvimento das ações realizadas.
Elas possibilitam que crie interações das crianças com a natureza, com a cultura, sua subjetividade,
integrando-as no mundo social.
De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, (2010), às várias formas de
linguagens, permitem que as crianças estabeleçam múltiplas relações. Na Educação Infantil, necessitam de sistemas simbólicos que estabeleçam funções sociais, que desenvolvem acervos culturais
com grande importância e que cumprem papéis essenciais para o desenvolvimento da criança.
Quando uma criança brinca, ela busca parceria, quando ela explora os objetos, ela interage
com seus pares e se expressa através de múltiplas linguagens. As crianças começam a tomar decisões por meio das regras das brincadeiras, por isso, brincar é fundamental no desenvolvimento
infantil. A sua expressão no grupo é importante, porém, deixa-la expressar sozinha, é melhor ainda.
Por meio das brincadeiras a criança constrói a consciência da liberdade, frisando as relações e fatos
reais.
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O PROFESSOR E A CRIANÇA
Como educadores devemos entender que as crianças têm os seus momentos, demonstram
afeto por meio de gestos, movimentos, expressões e também do choro. Devemos compreender o
que a criança está tentando nos dizer, pois ela sempre tem uma mensagem a ser transmitida. Devemos dar espaço para que elas se expressem e demonstrem suas necessidades e também suas
personalidades.
O professor deve proporcionar momentos em que a criança se sinta livre para se expressar,
e não ir “cortar” as suas linguagens, suas manifestações. O dever do professor é ajudar a criança a
desenvolver todas as suas linguagens. Segundo Piaget (1978), “Se não morre aquele que escreve
um livro ou planta uma árvore, com mais razão, não morre o educador, que semeia vida e escreve
na alma”. Por este motivo, enfatizamos o papel do professor, pois é ele quem auxilia em todas as
fases do desenvolvimento da criança.
Quando um professor traz para dentro da sala de aula, contos de fadas, adivinhação, fábulas,
parábolas e várias histórias encantadas, está estimulando as crianças para o mundo da imaginação. Quando se entra neste mundo, abre para a criança diversas portas de ensino/aprendizagem.
A ênfase que se dá ao lúdico é de extrema importância, pois, a criança resgata seus exercícios de
desenvolvimento e também aprende com o prazer de brincar.
“Coisa gostosa é brincar! Brinquedos dão alegria: bonecas, pipas, piões, bolas, petecas,
balanços, escorregadores... Os brinquedos podem ser feitos com os mais diferentes materiais: madeira, plástico, metal, pano, papel. Mas há brinquedos que são feitos com algo que
a gente não pode nem tocar e nem pegar: brinquedos que são feitos com palavras”. (Rubem
Alves,1994, p.26).

O professor tem o papel de mostrar, dar diversas possibilidades em relação aos jogos e brincadeiras, sempre explorando a imaginação à realidade, através do diálogo.
“É necessário que o professor oriente a criança sem que esta sinta muito a sua presença,
de modo que possa estar sempre pronto para prestar a assistência necessária, mas nunca
sendo um obstáculo entre a criança e a sua experiência.” (Montessori, 1965, p.23).

A ESCOLA E A CRIANÇA
Como educadores devemos ter ciência que na escola, a criança tem por direito aprender e
expor seus sentimentos e expressões de linguagens, motivo este que a imaginação deve fluir nas
brincadeiras e ações infantis. Hoje é possível organizar uma sala de aula conforme as necessidades
das crianças, para que o ambiente seja mais adequado para que várias linguagens aconteçam.
As crianças de 0 a 1 ano, com seus ritmos próprios, necessitam de espaços para engatinhar,
rolar, ensaiar os primeiros passos, explorar materiais diversos, observar, brincar, tocar o
outro, alimentar-se, tomar banho, repousar, dormir, satisfazendo, assim, suas necessidades
essenciais. Recomenda-se que o espaço a elas destinado esteja situado em local silencioso,
preservado de áreas de grande movimentação e proporcione conforto térmico e acústico.
(BRASIL, 2006, p. 11).
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Um espaço adequado para as crianças faz toda a diferença na educação delas. Pesquisas
realizadas a respeito do método de Maria Montessori tem o lema “Ajuda-me a fazer sozinho”. O método Montessori faz com que a criança tenha autonomia e possibilita com que ele faça tudo sozinha,
em um espaço reservado e adequado. Maria Montessori dizia, “O maior sinal de sucesso para um
professor… é poder dizer: às crianças estão trabalhando como se eu não existisse”.
A escola tem um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças e os professores
devem dar o direito da criança ter sua própria autonomia, conseguir fazer todas as suas atividades
sozinhas. Dessa forma, essa criança desenvolve ainda mais as “linguagens”, e as habilidades de
expressão e comunicação.
AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DA INFÂNCIA
A Educação Infantil faz parte da primeira fase da educação básica na vida da criança, sendo
este o primeiro contato com o mundo fora do meio familiar, tendo a possibilidade de ter as primeiras
experiências de socializar, fazer amigos, aprender com as diferenças e fazer descobertas.
Uma Educação Infantil de qualidade é fundamental para o desenvolvimento das capacidades
físicas, cognitivas, ética, afetiva e psicomotora da criança. Porém, isso tudo só é bem desenvolvido
se for trabalhado da maneira correta, pois se deve conduzir o processo de ensinar de modo que seja
prazeroso. É importante que a criança e seus pais sintam-se seguros com os profissionais que irão
atender seus filhos.
Considerando a Educação Infantil o alicerce para toda uma vida, deixamos em evidência as
múltiplas linguagens da infância, sendo este o meio que a criança procura, da sua maneira, manifestar seus sentimentos, seus desejos e se comunicar. A partir do momento que nasce a criança sem
demora, comunica-se com o mundo por meio de alguma linguagem, seja o choro, o pedido de colo,
a birra ou até mesmo a calmaria ao ouvir algum som de seu agrado.
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
A comunicação na vida do indivíduo está presente desde seu nascimento. Ainda quando
bebê expressa o que sente ou o que quer corporalmente. Primeiramente surgem os balbucios, que
são a emissão de sons mais ou menos articulados, sem significação. Surge também o brincar com
o corpo de onde saem os sons, depois brincam com estes sons e com aquilo que ouvem dos que
o cercam. Usam principalmente o choro para se comunicar seguidamente o choro dá lugar à fala.
É importante salientar que a comunicação se desenvolve primeiramente no âmbito familiar. Sendo
assim, hoje com as crianças iniciando na escola com poucos meses de vida, ela se depara com
um ambiente totalmente novo, e é função dos professores ajudar ela nessa mudança, fazendo um
enlace das experiências em casa com as experiências escolares.
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Deve haver um crescente interesse dos educadores em pesquisar o desenvolvimento da
linguagem oral, não deixando de se comunicar espontaneamente no dia a dia com as crianças,
mas também lembrando de que deve haver enriquecimento do repertório de fala, formulando experiências que envolvam esta linguagem. Conforme o crescimento da criança, a comunicação vai
sofrendo transformações e se aprimorando, depois de certo tempo a escrita se torna um meio de
comunicar-se também. Preocupando-se em trabalhar todos os aspectos de comunicação, torna-se
fundamental o trabalho com a linguagem escrita. Várias são as ações que, como professor, podemos compor na rotina das aulas, para enriquecer as interações verbais e escritas contribuindo assim
para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno.
Durante a rotina desenvolvida na escola as crianças participam de atividades que muitas
vezes acontecem de forma não tão rígida, como por exemplo, o momento da alimentação, do parque e da higiene. Enquanto participam dessas atividades as crianças prestam atenção no que está
escrito ao seu redor e conversam utilizando assim a comunicação espontaneamente. Sendo assim
essas atividades de rotina podem ser muito mais proveitosas e exploradas, intencionalmente pelo
professor. Trabalhando os aspectos da linguagem oral e escrita de modo objetivo mesmo nesses
momentos mais normais do cotidiano. Na primeira infância a comunicação oral é fundamental, por
meio da conversa que o adulto coloca a criança em contato com a linguagem oral e aos poucos a
criança é apresentada às discussões e, assim, é condicionada a interpretar o outro e não apenas a
ser interpretada.
No ambiente escolar devem-se priorizar os espaços de leitura tanto para que os adultos leiam
e mostrem os livros para as crianças como para que os próprios alunos possam ter acesso a eles
apreciando as figuras, manuseando suas páginas e acompanhando a história, podem ser cantos
com almofadas e tapetes nos quais se encontram os livros para que eles possam ser alcançados.
Nesses momentos, o professor poderá incluir na atividade, conversas, desenvolvendo e ampliando
assim também a linguagem oral. Por meio da participação nesse tipo de situação as crianças acabam conquistando a capacidade linguística de falar e de ouvir. Através do olhar do professor e com a
intervenção dele, as crianças estarão aptas a usar de sistemas alternativos de linguagem até recursos que valorizem outras formas de expressão corporal. Não é apenas o vocabulário da língua que
se amplia, mas também a compreensão do mundo e assim a capacidade de pensar em soluções
para as diversas situações que vão se apresentar pela vida.
MÚSICA E ARTES
Cantar ou ouvir músicas é algo que toda criança adora devido ao fato de ser uma linguagem
que lhe acompanha desde a gestação, sendo com canções de ninar ou mesmo pelo gosto musical
da família. Na Educação Infantil a música está presente de diversas formas no dia a dia das crianças, podendo ser constatada em momentos como a chegada, hora do lanche, na hora do soninho
com canções suaves e tranquilas, para iniciar uma contação de história ou uma atividade e até
mesmo na hora da chamada.
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Segundo o Referencial Curricular para Educação Infantil (1998), pode-se afirmar que a música na Educação Infantil vai além do simples fato de agregar à rotina, algumas canções, pois sendo
bem desenvolvida é uma prática que oferece um desenvolvimento significativo para a criança.
Para Lima apud Laginski (2012), a música tem que ser entendida como uma linguagem e não
como uma forma de estratégia para banalizá-la. Tem que mostrar um amplo universo de sons para
o aluno. Isso vai ajudá-lo a ampliar seus sentidos, como a visão, o tato e, principalmente, a audição.
Nosso propósito com essas aulas não é o de formar músicos profissionais, mas, como música é
cultura, ela vai despertar nessa pessoa também o senso crítico, fazendo com que esse indivíduo
não aceite passivamente todo esse material cultural descartável.
Assim como a música, as Artes Visuais também têm grande importância e influência no desenvolvimento da criança, tornando-a capaz de expressar seus sentimentos, ilustrar sonhos e desejos, manifestar vontades e criar ou recriar objetos, brinquedos, paisagens e até mesmo, ambientes,
ampliando assim sua visão de mundo.
No ensino das artes visuais na Educação Infantil, é imprescindível a utilização do maior número de materiais artísticos e a várias técnicas de pintura, recorte, colagem e modelagem à criança,
também é importante dar-lhe autonomia para criar, e não impor desenhos prontos, pois isso prejudica na criatividade da criança.
Pode-se perceber que a linguagem das artes visuais consegue agregar cada vez mais qualidades para tornar a criança um ser com senso crítico e opinião própria, pois desde a infância é
estimulada e isso só tem a acrescentar em sua individualidade.
NATUREZA E SOCIEDADE
Ao tratar do tema Natureza e Sociedade na Educação Infantil, alimentamos nas crianças uma
curiosidade e um deslumbramento por este tema, tendo como objetivo conscientizar e incentivar as
crianças no cuidado com a natureza, formando cidadãos com a percepção do quanto precisam dos
recursos que ela nos oferece durante a vida.
Da mesma forma que defendemos uma perspectiva educacional que respeite a diversidade
cultural e promova o enriquecimento permanente do universo de conhecimentos, atentamos para a
necessidade de adoção de estratégias educacionais que permitam às crianças, desde bebês, usufruírem da natureza, observarem e sentirem o vento, brincarem com água e areia, atividades que se
tornam especialmente relevantes se considerarmos que as crianças ficam em espaços internos às
construções na maior parte do tempo em que se encontram nas instituições de Educação Infantil.
Criando condições para que as crianças desfrutem da vida ao ar livre, aprendam a conhecer o mundo da natureza em que vivemos, compreendam as repercussões das ações humanas nesse mundo
e sejam incentivadas em atitudes de preservação e respeito à biodiversidade, estaremos difundindo
uma concepção de educação em que o ser humano é parte da natureza e não seu dono e senhor
absoluto.
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Brincar ao ar livre, colocar os pés na grama, se sujar com terra, ajudar no plantio da horta
escolar, brincar na caixa de areia do parque, auxiliar na separação do lixo reciclável e tantas outras
atividades relacionadas, faz com que a vontade de aprender mais só aumenta nas crianças, tornando- as mais curiosas e muito mais conscientes.
MATEMÁTICA
Desde muito cedo a matemática é inserida como linguagem na Educação Infantil, pois as
crianças são submetidas a vários tipos de operações matemáticas que são desenvolvidas a sua
maneira e é brincando que eles desenvolvem essa capacidade. Cada jogo ou brincadeira têm um
objetivo proposto, pois é na prática que eles aprendem algo que ainda é complexo como teoria.
Os números estão inseridos no dia a dia das crianças de forma que elas nem percebem como
isso foi feito, podendo ser percebido nos jogos, músicas infantis, brincadeiras e em tantas outras
atividades dentro e fora da sala de aula.
Referente a isso, Smole (2003) afirma:
As crianças devem perceber que é bom ser capaz de explicar e justificar seu raciocínio e
que saber como resolver um problema é tão importante quanto obter sua solução. Esse
processo exige que as atividades contemplem oportunidades para as crianças aplicarem
sua capacidade de raciocínio e justificarem seus próprios pensamentos durante a tentativa
de resolução dos problemas que se colocam. Acreditamos que, desde a escola infantil, as
crianças podem perceber que as ideias matemáticas encontram-se inter-relacionadas e que
a matemática não está isolada das demais áreas do conhecimento. (SMOLE, 2003, p.9).

Incentivar e fortalecer o vínculo entre a matemática e a vida cotidiana da criança é algo que
cabe ao professor, pois esta é uma linguagem que lhe acompanhará para o resto da vida , assim
como tantas outras e também precisa ter uma base bem elaborada, fazendo com que a criança se
sinta criativa e tenha vontade de pensar, imaginar e exercitar o raciocínio lógico e não apenas fazer
uso da reprodução de respostas prontas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na Educação Infantil a linguagem constitui um dos eixos básicos a serem estimulados, tendo
em vista sua importância para a formação do sujeito, para suas relações interpessoais, na orientação durante suas ações, bem como, na construção do conhecimento e no desenvolvimento do
pensamento.
A partir do contato efetivo com a aprendizagem da linguagem oral e escrita é que nossos
pequenos ampliam suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais.
Sendo assim, é possível observarmos um salto qualitativo na interação entre as crianças,
principalmente nas situações de conflito. Antes, usam ações e reações exclusivamente motoras,
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como empurrar, puxar e chorar, para manifestarem seus desagrados e vontades. Com a
aquisição gradativa desta linguagem, começam a substituí-las por expressões que se adequam às
ocasiões do dia a dia.
As crianças se expressam utilizando as múltiplas linguagens, as quais refletem a cultura na
qual está inserida, por isso a importância em garantir uma proposta pedagógica que valorize o processo de criação das crianças e que respeite o trabalho individual de cada uma.
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RESUMO
Desde a tenra idade a criança tem a necessidade vital do brincar. Podemos afirmar que: o direito
de brincar é um direito legítimo da criança conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA,
1990) e que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (Convenção dos Direitos da Criança, 1989) estipula que todas as crianças têm o direito de brincar, portanto, esse direito
se traduz como um aspecto crucial do desenvolvimento físico, intelectual e social da criança. Este
artigo nos ajudará a entender os benefícios do brincar e por que ele deve ser parte integrante da
educação infantil. Complementar a isso, o jogo é um fenômeno universal e um direito das crianças.
Esta é uma atividade espontânea, gratificante e divertida que oferece muitos benefícios, pois ao
jogar a criança desenvolve, além das destrezas físicas, as habilidades motoras e cognitivas que
o auxiliam nas múltiplas aprendizagens, promovendo novas aptidões que são fundamentais para
aprender a ler, escrever e desenvolver o senso crítico e matemático. Na parte social, o jogo oferece
oportunidades de socialização com a turma na mesma faixa etária, aprendendo a entender os outros,
a se comunicar e a negociar, conforme afirma E. Wood (2010). Já no cognitivo, o jogo incentiva as
crianças a aprender, a realizar o imaginário e resolver conflitos. Como processo terapêutico, a brincadeira permite o auxílio que as crianças precisam para lidar com suas preocupações e angústias
da vida infantil e com pontos que trazem estresse, traumas, conflitos familiares e outros dilemas.
Nossas crianças vivem em uma era de horários ocupados, em que as expectativas de desempenho
são altas; devemos garantir tempo e espaço para descobrir as alegrias e os benefícios do jogo livre
e das brincadeiras no cotidiano infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade; Lazer; Múltiplas Aprendizagens; Educação Infantil; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO
Na tentativa de contribuir com a educação dos pequenos, este artigo se propõe a discutir
noções anteriores e atuais de brincadeira na aprendizagem dentro da educação infantil ao longo do
tempo.
A educação infantil vem de duas fontes: a tradição da pré-escola na Alemanha (Froebel,
2004) e as aulas preparatórias baseadas no modelo de educação da Grã-Bretanha (K. Paul, 1972),
onde a aprendizagem pré-escolar sempre foi vista como diferente da aprendizagem elementar. O
jogo teve um papel importante nos dois casos, mesmo existindo maneiras diferentes de introduzi-lo
na escola.
Começando pelo jardim de infância, onde há uma concentração maior no desenvolvimento
geral da criança, e não no ensino de tópicos específicos, para que as crianças desenvolvam primeiro suas habilidades sociais, emocionais, motoras e cognitivas, a fim de adquirir conhecimentos posteriormente. no nível primário. Além disso, materiais de aprendizagem para a primeira infância foram
desenvolvidos para ensinar matemática cedo (K. Friedrich Froebel, 1972). Então, de acordo com a
tradição do jardim de infância, as crianças devem ser ativas quando começarem a aprender. O professor deve organizar atividades que ajudem as crianças a desenvolver várias habilidades e atitudes
que, por sua vez, levarão ao aprendizado. Por exemplo, atividades com ovelhas podem permitir que
as crianças aprendam canções e ouçam histórias sobre esse animal, desenhem e aprendam como
a lã de ovelha é transformada em tecidos para fazer roupas. (Qvarsell B, 1987) Com este tipo de
aprendizagem, os planos de professores se organizam em atividades para que as crianças aprendem fazendo. O pedagogo alemão Froebel introduziu o jogo como um meio de aprender, ele usou
os conceitos de brincar, aprender e trabalhar como três aspectos das experiências das crianças
do jardim de infância. O jogo está intimamente relacionado à solução de problemas matemáticos,
gerenciando vários materiais e tarefas. No entanto, as crianças também podem brincar com outros
materiais e organizar dramatizações.
De acordo com a tradição britânica de aulas preparatórias (Owen R, 2013), o método de
ensino diferia um pouco: as disciplinas escolares tradicionais eram ensinadas às crianças, mas por
períodos mais curtos, e o brincar se tornou um meio de relaxamento entre as sessões de aprendizagem. Mas aqui também o jogo era importante. Como as crianças supostamente conseguiram se
concentrar apenas por curtos períodos de tempo, o jogo permitiu a recuperação antes de uma nova
sessão.
Em consonância com as tradições do jardim de infância e das aulas preparatórias, a brincadeira ocupou e continua a ocupar um lugar importante na educação de crianças pequenas. Atualmente,
as brincadeiras continuam sendo parte integrante dos programas educacionais e dos programas de
educação infantil (Skolverket, 2010). No entanto, embora vários livros tratem da brincadeira e da
aprendizagem na escola (Wardle F, 2005), as pesquisas raramente abordam como a brincadeira e a
aprendizagem estão inter-relacionadas ou o papel que elas desempenham no sistema educacional.
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Na prática, parece normal que o brincar faça parte da vida das crianças e que seja essencial
para sua educação. Além disso, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança estipula que todas as crianças têm o direito de brincar. Por um lado, podemos entender facilmente por
que o jogo é tão importante na vida de crianças pequenas. Por outro lado, nem todas as crianças
têm a oportunidade de brincar, na vizinhança ou nos espaços escolares, embora possamos argumentar que todos os seres humanos gostam de brincar, como sugere o educador Johan Huizinga
(1950).
Podemos argumentar que, em geral, a escola inclui atividades estruturadas, para aprender
ou se divertir, mas oferece menos atividades estruturadas, normalmente chamadas de “jogos grátis”.
Geralmente são vistos como o oposto das atividades que os professores organizam. No contexto
de jogos grátis, as crianças realizam suas atividades e usam a imaginação, ao contrário do aprendizado, onde precisam adquirir habilidades ou conhecimentos específicos. Montessori (1955) até
fala sobre impedir as crianças pequenas de lerem histórias (brincar com a realidade) antes de terem
consciência da realidade. De acordo com uma comparação internacional das escolas de ensino infantil em dez países na Europa e América do Sul, não há dúvida de que o brincar é parte integrante
da vida das crianças pequenas. Além disso, em alguns países, nem se tratava de falar de crianças
pequenas em termos de aprendizado, mas do fato de as crianças aprenderem brincando. Os participantes da maioria dos países expressaram sua intenção de encontrar uma abordagem mais atualizada da educação infantil, e o brincar ainda era considerado um aspecto essencial desse método.
Alguns também acreditam que, quando se trata do ambiente escolar, o jogo é sempre positivo. De fato, esse nem sempre é o caso. O romance que paira em torno do jogo para crianças com
base na ideia de que eles aprendem a jogar. No entanto, no contexto da educação como um todo,
as crianças devem ser apoiadas com habilidades e conhecimentos específicos. Por esses motivos,
as atividades devem se concentrar em determinados objetivos.
Em uma meta-análise da pesquisa baseada em práxis, Pramling Samuelsson e Asplund
Carlsson (2008) desenvolveram o conceito de criança aprendendo a brincar, onde a criança não
distingue entre brincar e aprender, mas se identifica com o ambiente enquanto se diverte. Ela cria
ideias, imagina e fala sobre a realidade simultaneamente. Por exemplo, quando um professor pede
que uma criança desenhe uma árvore que eles estudaram durante uma viagem pela floresta, ela
pode provocar o professor adicionando um personagem de desenho animado ao desenho da árvore
(Pramling S. 2013). Segundo vários professores, a criança deve desenhar a árvore e depois brincar.
Em termos de aprendizagem global, as crianças, especialmente as crianças pequenas, ainda
não aprenderam a diferenciar o conceito de “aprender o jogo”, mas eles se atrevem a ser criativos
se o professor lhes permite comunicar, (Johansson E, 2006) que também significa que o professor
deve levar em consideração o método adotado pela criança para desenvolver um método pré-escolar específico para a criança que aprende enquanto brinca.
O que o termo “criança aprendendo” significa no contexto da educação formal cotidiana? O
que um professor precisa levar em conta essa noção de criança como indivíduo que aprende
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brincando no contexto escolar? Como podemos ver, os professores devem adotar métodos
teóricos específicos, ou seja, teorias que se concentrem na comunicação e nas interações. Além
disso, os professores devem considerar as crenças das crianças sobre como elas percebem seu
ambiente.
As práticas atuais nas escolas são geralmente baseadas em três pilares históricos da educação mundial: pedagogia social “tradicional” de Froebel (2004), pedagogia “escolar” focada em
disciplinas e habilidades escolares e “desenvolvimento pedagógico” inovador, onde brincar e aprender são integrados mediante uma pedagogia investigativa. Sylva et al. (2013) descobriram que diferenças na pedagogia (específicas do programa educacional) levavam a resultados muito diferentes
no desenvolvimento das crianças. Como resultado, currículo e pedagogia influenciam o desenvolvimento das crianças e contribuem para o sucesso e bem-estar da sociedade.
O conceito de pedagogia e didática (do ponto de vista ocidental) é essencial em alguns
países, especialmente nas pré-escolas nórdicas. Segundo a ideia alemã e europeia de “elaboração”, o programa pedagógico e a pedagogia são um e o mesmo. A didática enfoca as maneiras
pelas quais o professor usa para “apontar algo para as crianças”, ou seja, direcionar a atenção das
crianças para áreas específicas de conhecimento, habilidades ou atitudes que irá melhorar o seu
desenvolvimento. A didática representa a encruzilhada entre o objeto de aprendizagem (apoio que
as crianças devem ter sentido) e o próprio aprendizado (como as crianças brincam e aprendem). O
questionamento compartilhado sobre o significado da vida depende da capacidade do professor de
se identificar com a criança em uma situação de aprendizado. Esse método didático se concentra
em questionar o significado da vida das crianças. É baseado no fato de que “a variação é parte integrante da aprendizagem” e define a situação da aprendizagem, as trocas sociais e a coordenação
do ponto de vista da criança e do professor, o que significa que toda criança seja capaz de aprender
e usar o jogo e a imaginação para tentar entender seu ambiente. Por meio da didática comunicativa,
as crianças podem usar uma linguagem baseada em contexto e, em seguida, usar uma linguagem
mais diversificada e adquirir um conhecimento mais profundo sobre o que significa conhecer algo
em profundidade e, finalmente, também conhecer os modelos de conhecimento (Doverborg E, 2013).
A BRINCADEIRA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E SUA IMPORTÂNCIA
O ato do brincar é uma atividade espontânea, voluntária, divertida e flexível que utiliza o
corpo, objetos e símbolos, bem como os elos entre eles. Ao contrário dos jogos, o “comportamento
relacionado ao jogo” é menos organizado e geralmente é adotado por prazer (ou seja, o processo é
mais importante do que objetivos ou resultados). Reconhecido como um fenômeno universal, o jogo
é um direito legítimo da infância e todas as crianças devem poder exercê-lo. As crianças pequenas alocam de 3% a 20% de seu tempo e energia para brincar e os jovens de origens prósperas,
ainda mais. Embora o brincar seja um aspecto importante da vida das crianças que traz benefícios
a curto, médio e longo prazo, fatores culturais influenciam as oportunidades para as crianças brincarem livremente de várias maneiras. Na última década, as atividades recreativas foram cada vez
mais substituídas por instruções educacionais, especialmente nas sociedades urbanas modernas.
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Além disso, as preocupações de segurança dos pais limitam as oportunidades das crianças participarem de atividades divertidas e criativas, ao ar livre por exemplo. Da mesma forma, o surgimento
de brinquedos comerciais e o desenvolvimento tecnológico da indústria de brinquedos resultou em
comportamentos mais sedentários e prejudiciais relacionados à brincadeira entre crianças. Apesar
de tudo, a brincadeira deve ser parte integrante da educação infantil e o tempo dedicado a ela não
deve ser reduzido e eliminado repentinamente em favor da aprendizagem. O jogo permite que as
crianças desenvolvam suas habilidades antes de aprenderem a ler e escrever, suas habilidades de
resolução de problemas e concentração, mas também gera experiências de aprendizagem social e
ajuda as crianças a expressar o estresse e problemas em potencial.
O impacto das intervenções precoces do brincar na primeira infância ou na pré-escola pode
ser importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Existem pelo menos quatro contextos
gerais para fornecer intervenções das brincadeiras: treinamento individual, em pequenos grupos,
sala de aula e partes interessadas. Foi comprovado que quatro estratégias de ensino de idiomas
por meio de jogos melhoram as habilidades linguísticas das crianças. Estas são as seguintes estratégias: ensino pré-linguístico, para ajudar as crianças a passar da comunicação previamente intencional para uma comunicação intencionalmente elaborada; ensino no campo com base em técnicas
específicas, com base nas atividades e interações contínuas da criança; a interação receptiva, que
envolve o treinamento dos falantes para serem altamente receptivos às tentativas de comunicação
da criança e à instrução direta, caracterizada por solicitações, reforço e feedback imediato sobre o
uso da gramática ou vocabulário durante sessões altamente estruturadas. É importante, em todos
os casos, preparar o terreno para o aprendizado de idiomas, criando oportunidades de comunicação, seguindo a direção da criança e construindo e estabelecendo rotinas sociais.
Nas intervenções lideradas pelos pais, os pais são treinados pelos patologistas da fala para
se tornarem os principais agentes da intervenção, aprendendo a promover o desenvolvimento da
linguagem em seus filhos nos contextos cotidianos e nas condições naturais. (Isso não é o mesmo
que envolvimento dos pais, onde a criança recebe a intervenção direta do fonoaudiólogo, enquanto os pais desempenham um papel secundário, mas de apoio.) As intervenções fornecidas pelos
pais resultaram em progresso no desenvolvimento a curto prazo nas habilidades de comunicação
e linguagem de uma grande variedade de crianças em idade pré-escolar, com um atraso no desenvolvimento ou comprometimento da linguagem. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos a longo
prazo desse modelo de intervenção econômico.
O treinamento intensivo é uma estratégia de intervenção que visa aumentar a atenção de
crianças diagnosticadas com um distúrbio específico de linguagem. Como o transtorno do déficit de
atenção está associado ao comprometimento da linguagem em crianças pequenas, especialmente
meninos, o treinamento intensivo, envolvendo pais e filhos, deve ser preferido. De fato, estudos recentes mostraram que essa forma de intervenção contribui para melhorar a proficiência na linguagem e aumentar a atenção em crianças.
As iniciativas de política social devem se concentrar na detecção precoce por um fonoaudiólogo, em avaliações abrangentes e no fornecimento oportuno de ambientes altamente responsivos.
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O treinamento pré-serviço e a educação continuada também devem ser fornecidos a todos
aqueles que trabalham com crianças e suas famílias, como fonoaudiólogos, especialistas em intervenção precoce, educadores da infância e educadores de creches. Ainda existem vários obstáculos
a serem superados, incluindo o desenvolvimento de medidas de rastreamento mais sensíveis para
detectar diferentes tipos de distúrbios, alcançando consenso sobre a definição de casos e melhorando a conscientização, por exemplo.
OS DIFERENTES JOGOS EDUCATIVOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO INDIVÍDUO
Ao longo dos anos pré-escolares, as crianças brincam de jogos diferentes, incluindo jogos
sociais, paralelos, envolvendo objetos, sócios dramáticos e locomotores. A frequência e o tipo de
jogo variam de acordo com a idade da criança, maturidade cognitiva, desenvolvimento físico e formação cultural. Por exemplo, crianças com limitações físicas, intelectuais e de linguagem se envolvem em comportamentos relacionados a jogos de azar, mas podem ter dificuldade em jogar certos
jogos e, portanto, requerem maior supervisão dos pais, em comparação com crianças que crescem
sem necessidades especiais.
A brincadeira social é geralmente o primeiro tipo de brincadeira da qual as crianças pequenas
participam. A brincadeira social é caracterizada por interações divertidas com os pais (até 2 anos)
ou outras crianças (a partir dos 2 anos). Embora estejam cercadas por outros jovens de sua idade,
crianças de 2 a 3 anos de idade costumam brincar lado a lado sem interagir muito umas com as outras (ou seja, jogos paralelos). À medida que suas habilidades cognitivas se desenvolvem, incluindo
a capacidade de imaginar, imitar e entender as crenças e intenções dos outros, as crianças começam a participar de jogos sócio dramáticos. Ao interagir com colegas da mesma idade, as crianças
desenvolvem pensamento narrativo, habilidades para resolver problemas (por exemplo, quando negociam papéis a desempenhar) e uma compreensão geral dos módulos de uma história. Na mesma
época, jogos físicos e locomotores também estão se tornando mais frequentes. Embora os jogos de
locomotivas geralmente incluam corrida e escalada, brigas lúdicas são muito comuns, especialmente para meninos de 3 a 6 anos. Ao contrário da crença popular, as brigas lúdicas não se destinam
a machucar intencionalmente emocional ou fisicamente, embora possam parecer reais. De fato,
durante a escola primária, apenas cerca de 1% das brigas lúdicas se tornam sérias agressões físicas. No entanto, as repercussões de tais jogos são particularmente preocupantes para crianças que
adotam comportamento antissocial e mostram menos empatia; nesse caso.
Além disso, de acordo com as crianças, o contexto cultural influencia a frequência, o tipo e
a área de jogo, embora o jogo contenha elementos universais encontrados em todas as culturas
(por exemplo, jogos e atividades tradições e preferências para jogos baseados em gênero), também
inclui algumas diferenças. Por exemplo, as crianças que vivem em áreas rurais geralmente jogam
mais jogos grátis e têm acesso a áreas maiores. Por outro lado, os adultos são mais propensos a
supervisionar crianças que brincam em ambientes urbanos, por razões de segurança. Na mesma
linha, as culturas não olham para o jogo da mesma maneira e reagem de maneira diferente. Alguns
adultos não brincam, porque brincar é uma atividade espontânea para crianças.
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De acordo com os entusiastas do jogo educativo, certas habilidades e conhecimentos das
crianças devem ser desenvolvidos e é por isso que o jogo deve ter objetivos até um determinado
ponto. Playworlds é um exemplo de prática educacional em que crianças e adultos interpretam uma
história para crianças por intermédio de artes visuais e visuais, jogos de simulação e narração oral.
Essas atividades muito envolventes incentivam as habilidades de leitura e escrita das crianças, bem
como o interesse em livros e leitura, sem impor autoridade e hierarquia dos pais.
A LUDICIDADE COMO FERRAMENTA PARA A APROPRIAÇÃO DA REALIDADE
De fato, que maneira bonita de descobrir o mundo! No jogo, os objetos revelam suas particularidades e a experiência ensina a criança a usá-los, combiná-los, entender como eles funcionam. A
criança aprende que um balão rola, que a areia corre entre os dedos, que a água pode transportar
um barco, que um lápis pode deixar uma marca no papel ou... na parede! Segundo Vygotsky (1976),
a brincadeira permite que a criança compreenda uma situação e aprofunde sua compreensão.
Essa descoberta do mundo por intermédio do brincar tem efeitos óbvios na evolução das
habilidades da criança. A criança desenvolve um conhecimento experimental que pode usar na vida
cotidiana. Ele descobre quais são os objetos, as pessoas, os eventos que o cercam, como eles se
relacionam. A partir desse conhecimento das regras que governam seu mundo circundante, ele será
capaz de desenvolver estratégias de ação - suas - permitindo que ele lide com o desconhecido e
com as diversas situações da vida. Ele aprende a interagir com objetos e pessoas. O brincar com a
criança desenvolve habilidades que o ajudarão a lidar com as situações que surgem, criando assim
as bases para um comportamento adaptativo que beneficiará sua vida toda. Assim, por intermédio
da brincadeira, a criança descobre o mundo com prazer e desenvolve suas estratégias de ação e
adaptação.
Ao jogar a criança também está controlando a realidade. De fato, em seu jogo, a criança preenche a lacuna entre o familiar e o desconhecido: gradualmente domina a realidade. A brincadeira
da criança é a forma infantil da capacidade humana de experimentar, criando situações-modelo e
dominando a realidade, experimentando e antecipando. Na brincadeira, a criança entende que pode
influenciar seu ambiente. Único mestre a bordo, ele tem o poder de decidir: ele é autossuficiente. A
criança então experimenta uma sensação de controle.
Não havendo procedimento adequado ou regras rígidas a seguir, cada uma de suas tentativas
de jogo é válida. A criança pode decidir largar a torre dos cubos, fazer a boneca dormir, recomeçar
o mesmo quebra-cabeça várias vezes: ele próprio escolhe o tema de sua conduta lúdica e orienta
o curso de seu jogo, desde o começo e o fim. Ele é o mestre de seu jogo, do qual ele não espera
nenhum resultado preciso; de fato, o que torna o jogo é o processo, não o resultado. A criança pode
tomar iniciativas perigosas, até mesmo arriscar falhar porque é apenas um jogo. No jogo, a criança
também aprende a resolver problemas à medida que surgem. Como a iniciativa de ação é deixada
inteiramente para a criança, a brincadeira influencia sua autoestima.
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Os pesquisadores adotaram várias metodologias para entender melhor como as crianças instrui-se ao brincar. Embora a opção de uma metodologia específica, suas suposições e os resultados
obtidos possam provocar um animado debate, os pesquisadores devem ter a sabedoria de explorar
as pesquisas disponíveis, a fim de encontrar provas convergentes e desenvolver uma prática sólida.
Evidência convergente é obtida quando estudos experimentais e intervencionistas indicam a mesma
conclusão.
Uma série de perguntas-chave com foco na transição da pré-escola para o início da escola
continua a orientar a pesquisa no campo da brincadeira. Algumas das perguntas mais importantes
são: Que destrezas e conhecimentos as crianças têm que facilitam a obtenção das tarefas lúdicas?
Que experiências requerem habilidades e conhecimentos iniciais de alfabetização com jogos, bem
como a motivação para ler? Como podemos identificar crianças que correm risco de ter problemas
de leitura? Como podemos intervir cedo na vida das crianças em risco para impedir dificuldades de
leitura? Quais métodos de ensino são mais apropriados para maximizar o número de crianças que
conseguirão aprender a ler, como auxilia de objetos lúdicos?
Uma apresentação adequada das descobertas recentes sobre cada uma dessas questões
está além do escopo deste capítulo por ser um assunto extremamente vasto. O ponto de vista apresentado aqui é que as habilidades linguísticas iniciais desempenham uma função importante no
alcance da leitura, e que linguagem e leitura são domínios relacionados, mas distintos. Resultados
de pesquisas recentes sobre duas habilidades de linguagem, consciência fonológica e vocabulário,
são discutidos a seguir. Além desses tópicos, também discutimos algumas das conclusões sobre a
função da leitura no incremento do autoconceito das crianças mediante a brincadeira.
No que se refere a consciência fonológica, nas últimas duas décadas, os pesquisadores
tiveram um progresso notável na compreensão do papel da conscientização das crianças sobre a
linguagem falada. O termo consciência fonológica refere-se à competência de identificar, checar
e manejar as menores frações de palavras faladas – fonemas (Ehri L. C, 2001). A pluralidade das
expressões faladas contém mais de um fonema; por exemplo, a palavra gato tem dois fonemas e a
palavra cai tem três. Alguns dados indicam que as crianças começam a ter consciência de unidades maiores da linguagem falada, como palavras nas frases e sílabas nas palavras; no entanto, a
consciência fonológica é o melhor pré-editor de leitura. A consciência fonológica medida no jardim
de infância é um dos mais excelentes pré-editores de leitura no final do primeiro ano. Pensa-se que
a consciência fonológica ajude as crianças a aprenderem a ler porque elas permitem que as letras
correspondam aos sons da linguagem falada. Os estudos de intervenção mostram claramente que
o ensino da consciência fonológica para crianças pequenas beneficia a leitura de vocábulos e a
apreensão de leitura. Eles também revelam que as atividades de consciência fonológica usando as
letras do alfabeto por intermédio dos jogos educativos oferecem os melhores resultados.
O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE POR MEIO DO JOGO
A criatividade pode ser observada em uma simples partida de Xadrez, por exemplo, onde se
emerge de uma operação disforme e desconectada, um jogo rudimentar em que o indivíduo aborda
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realidades externas. Se essa criatividade se reflete, ela se torna parte da personalidade individual e
organizada. Além disso, a implementação do jogo pressupõe a existência de uma área intermediária
de experiência na qual os elementos da realidade interna e externa estão entrelaçados.
No jogo, a criança decide que é a realidade, ele se transforma e se adapta a seus desejos.
A relação entre ele e o mundo exterior é organizada de acordo com sua fantasia, ele cria seu jogo
livremente e, ao fazê-lo, manifesta suas habilidades criativas. Neste bojo, a criatividade infantil está
associada ao conceito de pensamento divergente, ou seja, a forma de pensamento que busca todas as soluções possíveis para um problema, onde a criatividade da criança é, de certa forma, sua
imaginação em ação.
O autor Rieben (1982), por outro lado, vê dois tipos de imaginação: imaginação simbólica e
imaginação criativa. No primeiro, a criança assimila a realidade de maneira subjetiva, usando transposições: consequentemente, pode dar vida a todos os objetos, criar um amigo imaginário, mover
o inanimado, fazer chorar as plantas, fazer falar de animais. Pode ser indiferente ao tempo e ao
espaço e, assim, passar sem transição do tempo do homem das cavernas para a era espacial. Durante o desenvolvimento da criança, esse tipo de imaginação desaparece gradualmente em favor da
imaginação criativa; as representações são então mais adaptadas à realidade e os jogos de ficção
são agora confrontados com os materiais do mundo real. A criança organiza esses materiais e os
transforma de acordo com seus objetivos: ele cria. O único limite é a imaginação do próprio jogador
e a possibilidade de dar substância ao que ele imagina.
Além disso, o humor, que se refere à criatividade porque envolve brincar com as palavras de
maneira inesperada e divertida, também é usado no jogo simbólico da criança , onde a criança se
baseia em oposições de conceitos; a criança descobre gradualmente o prazer de imaginar situações
incomuns: um elefante sentado em um galho, uma bicicleta com rodas quadradas.
Alguns estudos também destacam a possível relação entre a criatividade se manifesta no
jogo e a futura capacidade da pessoa para resolver problemas de uma forma original (Ellis, 1973).
Além disso, de acordo com o estudo de Piaget (1980), criatividade e saúde mental são dois conceitos que se influenciam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tentativa de definir em poucas páginas o fenômeno do brincar na vida da criança seria um
empreendimento não sem pretensão e previamente fadado ao fracasso, dada a complexidade do
assunto e a quantidade de pesquisas realizadas até o momento sobre esse fenômeno.
O jogo é realmente um fenômeno complexo, holístico, se houver, e, portanto, difícil de entender. Além disso, nenhuma definição do jogo ainda é unânime entre os pesquisadores. No entanto,
a generalização do jogo e sua persistência ao longo do tempo provam que esse fenômeno sustenta
algumas relações com as forças profundas e permanentes da espécie humana. Ao longo dos anos,
o jogo foi abordado por diferentes disciplinas (psicologia, etologia, antropologia, sociologia) e atraiu
o interesse de muitos pesquisadores.
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Alguns pesquisadores desenvolveram teorias que tentam explicar o brincar em crianças; outros se concentraram nas funções do brincar e, portanto, seus efeitos em diferentes aspectos do
desenvolvimento infantil, mas o que a brincadeira provavelmente trará para o desenvolvimento da
criança e como o jogo em si se desenvolve, uma vez que o jogo nos permitirá entender concretamente que o brincar é um reflexo do desenvolvimento da criança e um estimulante sem paralelo. De
fato, examinar a brincadeira e o jogo na educação é uma questão bastante espinhosa.
Tradicionalmente, os pesquisadores estudam brincar ou aprender, enquanto há uma falta
de pesquisas sobre como o brincar e o aprendizado podem ser integrados à prática orientada a
objetivos, mas também sobre o que isso significa. para uma criança que participa de um programa
de educação infantil em que o ambiente infantil é valorizado. Os países e seus sistemas educativos
poderiam desenvolver seu currículo levando em consideração a plena necessidade do educando de
brincar e ser feliz e avaliar como a brincadeira e o aprendizado são discutidos, planejados e apoiados, e tentar ver como um novo método pode se basear em um método comunicativo mais centrado
na criança durante a primeira infância. Como sabemos agora que a primeira infância é fundamental
para a aprendizagem futura das crianças e para o desenvolvimento da sociedade, os sistemas educacionais dos países deveriam revisar seus currículos e métodos para a educação infantil.
Quando pensamos em “jogo”, a primeira característica que vêm à mente é provavelmente o
aspecto agradável desta atividade. Por um bom motivo, já que o prazer é um componente essencial
do jogo, sem o prazer o jogo não existe. Essa característica é uma das únicas aceitas por unanimidade nas várias teorias que tentam definir o fenômeno do jogo, sendo que o prazer é a força motriz
de toda ação lúdica, enquanto o descontentamento imediatamente leva à autocensura e limita a
atividade da criança. Como o prazer está presente no jogo, a criança é incentivada a continuar sua
atividade e até a se esforçar mais.
De acordo com Ellis (1973), o prazer associado com o jogo deriva de sua fonte de certas
características da novidade da situação lúdica, incerteza e desafio. Desafio que, no entanto, deve
ser considerados superáveis pela criança. Atraída pela novidade, a criança descobre por intermédio
do jogo o prazer de enfrentar a incerteza e assumir o desafio. No jogo, tudo pode acontecer, já que
nada é estabelecido com antecedência; a curiosidade é despertada e leva a criança à descoberta
do prazer intrínseco do jogo e da brincadeira.
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