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Maria Célia Nunes aborda, neste artigo, a 
importância dos jogos e brincadeiras nas 
atividades das crianças na escola. Lembra que, 
através do ato de brincar, a criança adquire 
as primeiras noções sobre si mesma, sobre o 
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Apresentação

Esta edição é inteiramente dedicada à leitura, 
educação e literatura destinada a crianças 
e jovens, apresentando teorias, análises e 

descrição de experiências vivenciadas em diferentes 
instituições do país.

Aborda a Filosofia para Crianças, nos termos propostos 
por Matthew Lipman, com a recomendação de que investir 
nos anos iniciais da vida de uma criança é o caminho mais 
seguro para se colocar um país na rota do desenvolvimento. 
Nesse sentido, promove um debate sobre o conceito de 
“Educar”, e apresenta propostas para dinamizar o ensino 
de literatura e motivar os estudantes a se tornarem leitores 
habituais. 

Nesta edição, são contemplados, ainda, os modos de 
ler e de contar histórias, partindo do pressuposto de que a 
imagem que temos de outros povos, ou de nós mesmos, está 
associada às histórias que nos contaram quando éramos 
crianças. Nesse sentido, são abordadas experiências 
de leituras vivenciadas por Goeth, Ítalo Calvino, Steven 
Spielberg e outras personalidades, aliadas, de algum modo, 
a experiências de dramatizações espontâneas, realizadas 
numa escola pública.

Leituras de poesias, explorando o caráter lúdico dos 
jogos verbais, as representações do mundo expressas nas 
brincadeiras infantis, as denúncias sobre o preconceito 
étnico registrado na literatura destinada a crianças e jovens, 
bem como a histórica violência escolar no Brasil, estão 
presentes nesta edição, que não se esqueceu de colocar, 
também, na pauta, as diferenças entre provas e avaliações. 

Boa leitura!
Zenaide Bassi Ribeiro Soares

Diretora Responsável
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I- As Estórias e Seus Contadores.

No prefácio de seu livro Comment on raconte 
I’Histoire aux enfants à travers le monde entier,     

        Marc Ferro1 afirma o seguinte:
“Não nos enganemos: a imagem que 
temos de outros povos, ou de nós 
mesmos, está associada à História 
que nos contaram quando nós éramos 
crianças. Ela nos marca para toda a vida. 
Sobre esta representação, que é também, 
para cada um, uma descoberta do mundo, 
do passado das sociedades, se enxertam 
idéias fugitivas ou duráveis, como um 

Maria Lúcia Pimentel de Sampaio Góes*

OS MODOS DE LER E 
CONTAR ESTÓRIAS

THE WAYS OF READING AND TELLING STORIES

*Escritora, ensaista, professora na USP.
1-Historiador, codiretor da revista Les Annales, professor emérito da Escola de Altos Estudos em 
Ciências Sociais em Paris.

A ação se desenvolve e nós participamos dela, 
ficando magicamente envolvidos com os personagens
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amor.... pois permanecem, indeléveis, os 
traços de nossas primeiras curiosidades, 
de nossas primeiras emoções...”

Ele acrescenta que independentemente de sua vocação 
científica, a história exerce com efeito uma dupla funcção, 
terapêutica e militante.

Para contar a história dos povos brancos criou-se, ou 
melhor, manipulou-se “a palavra”. Gravem que a palavra tem 
função militante, e as estórias que contam a História para a 
criança encerram a visão de mundo do grupo ou de quem 
a conta. Mas não iremos garimpar este veio, pois o objetivo 
deste texto é outro, nem por isso, o alerta desta abertura 
perde sua força.

Não precisamos enfatizar o lugar ocupado, na transmissão 
oral das narrativas, pelos contadores de histórias. Há muitas 
informações interessantes em Leonardo Arroyo na sua 
Literatura Infantil Brasileira. No capítulo “A Literatura Oral”, 
capítulo II, ele nos fala dos velhos negros e negras- os 
akpaiôs, arokin, dialis, akpalôs kpatitas, alôs. Escreve:

“De José Lins do Rego é a figura inesquecível 
da velha Totônia, velha aliás cujas estórias 
figuraram no único livro que o romancista 
escreveu para crianças: Estórias da Velha 
Totônia. Mas a velha Totônia existiu realmente 
e contava “histórias de princesas encantadas”, 
ao tempo em que o menino Zé Lins vivia aos 
namoricos com as primas no engenho do 
avô. “A voz macia da velhinha, recorda José 
Lins do Rêgo em página comovedora, fazia 
andar um mundo de coisas extraordinárias”, 
inclusive os versos de Donana de cabelos 
de ouro, cujo marido fôra nas Cruzadas, 
“arrebatar dos infiéis a terra de Deus”. As 
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doenças do menino, então de cama, não 
resistiam às estórias da velhinha: iam-se 
embora como por encanto.”

As correntes culturais negras trazidas para o Brasil 
durante o período da escravidão promoveram alguns 
institutos de velhos narradores e contadores de estórias. 
Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala, fala sobre 
Negras que andavam de engenho em engenho contando 
histórias às outras pretas, amas dos meninos brancos. Assim, 
elementos tradicionais da cultura africana, (por sua vez, 
sendo caudatária via Portugal e outros da narrativa universal), 
sobreviveram entre nós através dos contistas profissionais. 
Eram eles, o akpalô, cuja função era a de criar a estória ou 
conto; o alô, segundo as informações de A. Ellis sobre os 
povos africanos, na referência de Arroyo. Também refere os 
akpalô kpatita, os ologbo, os griotes, os dialis na descrição 
de Maria Madalena Antunes Pereira:

“a Patica, do Engenho de Oiteiro, no Rio 
Grande do Norte, por volta de 1890. Patica, 
que “cheirava a murta e manjericão”, nas 
noites calmas do Oiteiro, “sentava-se no chão 
do alpendre da nossa casa de campo, punha 
ao colo o menor de seus irmãozinhos, os 
maiores em roda, e passava a contar estórias 
do Trancoso. E desfilava para a menina Maria 
Madalena as estórias do Príncipe Encantado, 
da Moura Torta, da Maria Borralheira, a 
estória dos príncipes Diniz e Rosina. [...] e 
a sinhá-moça acentua que “nos lances às 
vezes aterradores, de passagens de jibóias 
engolindo incautas crianças, fantasmas de 
um olho só no meio da testa, correndo pelos 
desertos a fazer penitência, as crianças 
ficavam de olhos esbugalhados e cabelos 
em pé”. Patica era uma grande narradora e 
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suas estórias “ora trágicas, ora alegres, como 
que estruturaram o repertório das minhas 
lucubrações literárias.”

Este depoimento de Maria Madalena Antunes Pereira é 
particularmente importante do ponto de vista do fenômeno 
da interação cultural. Constata-se nessas reminiscências a 
confluência das três correntes básicas de nossa formação 
cultural: o português, com as estórias do Trancoso, a Moura 
Torta; o índio, com a jibóia (o caboclo figura no depoimento 
de Paulino de Andrade) e o africano, com todos os demais 
elementos temáticos.

“Esse imenso repositório de tradições passou 
a ser valorizado devidamente, não só na 
literatura em geral, nas artes plásticas, no 
teatro, como também, e principalmente, na 
área da literatura infantil de expressão mais 
moderna. O tema popular, o tema da terra em 
sua complexa e rica diversificação, reflete-se 
amplamente na criação literária para a infância 
entre a maioria de nossos atuais escritores. É 
o processo acabado da valorização da base 
cultural brasileira, dessa “eflorescência que 
espanta” como diz Teófilo Braga, “que se 
vivifica cada vez mais entre nós.”

Cora Coralina em Poemas dos becos de Goiás e Estórias 
Mais, no poema Estória do Aparelho Azul:

“Minha bisavó- que Deus a tenha em bom lugar inspirada no 
passado sempre tinha o que contar. Velhas tradições. Casos 
de assombração. Costumes antigos. Usanças de outros 

tempos Cenas da escravidão.
Cronologia superada onde havia banguês.

Mucamas e cadeirinhas.
Rodas e teares. 

Ouro em profusão, posto a secar em couro  de boi.
Crioulinho vigiando de vara na mão pra galinha não ciscar.
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Romanceiro. Estórias avoengas...
Por sinal que uma delas embalou minha infância.

Era a estória de um aparelho de jantar”

É muito significativo o depoimento de Moacir Scliar, 
publicado no Suplemento Cultural de O Estado de São Paulo, 
de 19-03-1988 p. 4 Ano VIIl-nº 401:

“Cresci ouvindo histórias. Porque tinham histórias 
a contar, eles: meus pais, meus tios, nossos 
vizinhos. Eram, na maioria emigrantes. Da Rússia. 
Lá tinham vivido, como seus antepassados, em 
pequenas aldeias, ...[ ... ]
Contar histórias. Eis uma coisa que meus pais 
sabiam fazer particularmente bem, com graça 
e humor; sabiam transformar pessoas em 
personagens, acontecimentos em situações ou 
cenas.
De minha mãe adquiri o gosto pela leitura. Éramos 
pobres; não indigentes; não chegávamos a passar 
fome; mas tínhamos de economizar. Apesar disso 
nunca faltou dinheiro para livros. Minha mãe me 
levava à tradicional Livraria do Globo e eu podia 
escolher à vontade.
Desde pequeno estava lendo. De tudo, como até 
hoje: Monteiro Lobato e revistas em quadrinhos, 
divulgação científica e romances. ...”

Portanto, esse ouvir e ler estórias é processo que nos 
reintegra à tradição a que pertencemos; - sensibiliza para os 
problemas de nosso tempo e espaço.

O livro de estória é um produto concebido como 
possibilidade de transformação de um sujeito e, por extensão, 
da sociedade. E a fantasia é ponto de partida e resultado da 
ficção encarada como parte deste processo revolucionário e 
não deve ser condenada como escapista ou compensatória.
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Os entes fictícios legam um modo original de ver o mundo, 
privilegiando o sonho e o ideal, dando vazão à natureza 
participante da literatura. Assim, novamente, pontuando os 
efeitos de o ouvir e ler estórias:

* presença da leitura
* transmissão cultural
* encontro consigo mesmo e com a 
   realidade próxima (família) e social
*possibilidade de transformação de um sujeito 
 e por extensão da sociedade, através do         
 sonho, devaneio, ideal, realimentando o     
imaginário e redirecionando a ação/atividade

Bruno Bettelheim em Psicanálise dos Contos de Fadas 

coloca que para restabelecer-se o equilíbrio nas pessoa 
emocionalmente pertubadas, dois são os fatores essenciais: 
a presença dos pais ou das pessoas que fazem a vez deles e 
a herança cultural. Esta é transmitida em primeiro lugar pela 
Literatura, e, dentro dela, o psicanalista privilegia a Literatura 
para crianças e escreve ele: no cojunto da literatura infantil- 
com raras exceções- nada é tão enriquecedor e satisfatório 
para a criança, como para o adulto, do que o conto de fadas 
folclórico.

Daí a necessidade de convívio com espaço altamente 
significativo em termos de leitura. É preciso que haja 
“modelos ou exemplos de leitura” no lar ( visto como 
instância primeira de socialização) para que a criança possa 
perceber e assimilar o valor e a função social do ato de ler, 
e movida por mecanismos como a observação, curiosidade, 
identificação, etc. , passe a executar esse ato em sua vida.  
As crianças utilizam o comportamento de outras pessoas 
como paradigmas para seu próprio comportamento.

Já Câmara Cascudo observou que noventa por cento das 
estórias, advinhações, são narradas durante as primeiras 
horas da noite. Não só terminaram as tarefas diárias como 
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igualmente por ser indispensável a atmosfera de tranquilidade 
e de sossego espiritual para a evocação e atenção do 
auditório. Os irlandeses, acham mesmo que contar estória 
de dia traz infelicidade. 

Os Bassutos africanos crêem que lhes cairá uma cabaça 
ao nariz ou a mãe do narrador transformar-se-á em zebra 
selvagem. Os Sulcas da Nova Guiné acreditam que seriam 
fulminados pelo raio. Os Tenas, do Alasca, contam estórias 
de dia, mas o local deve estar na mais profunda obscuridade. 
Essa interdição é a mesma em Portugal e Espanha, 
decorrentemente para o continente americano.

O início, na maioria dos casos, possui uma fórmula 
conhecida: era uma vez, em tempos que já lá vão... etc. O 
narrador dos negros das Guianas grita: Masak! E respondem: 
Kam! Os marinheiros da França começam: Cric! O auditório 
responde: - Crac! Na costa do Ouro, também conhecida 
como Costa dos Escravos, o akpaiô desperta a atenção 
num súbito: Alô o público retruca Alô e o Akpalô explica o 
enredo do conto: Meu alô é sobre o elefante e o camaleão... 
E o silêncio se faz.

A grande mestra da arte de contar estórias Betty Coelho 
Silva refere-se à necessidade de um estudo sistemático pela 
necessidade de levar-se a sério esse ato cuja repercussão é 
tão forte, em especial nas crianças. Escreve:

filhos, sobrinhos, alunos, no aconchego 
do colo, na sala de aula, em bibliotecas, na 
praça pública crianças rotas, descalças, 
crianças bem vestidas de shopping centers, 
crianças de creches, orfanatos, enfermos, 
incapacitados física ou mentalmente. Em 
todas essas crianças pude perceber o mesmo 
brilho nos olhos, o sorriso iluminando o rosto-
Conte de novo!, conte outra vez !
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A força da história é tamanha que narrador e ouvintes 
caminham juntos na trilha do enredo e ocorre uma vibração 
recíproca de sensibilidades, a ponto de diluir-se o ambiente 
real ante a magia da palavra que comove e enleva. A ação se 
desenvolve e nós participamos dela, ficando magicamente 
envolvidos com os personagens, mas sem perder o senso 
crítico, que é estimulado pelos enredos. 

Como explica Betty, a estória é que sugere o melhor 
recurso de apresentação, inclusive as interferências feitas 
por quem as conta.

É muito oportuna, a colocação sobre pessoas, que 
assumem a narração, porém, o fazem para enfatizar 
mensagens, transmitir conhecimentos, disciplinar, até fazer 
uma espécie de chantagem:

se ficarem quietos, conto uma história, 
se isso, se aquilo... quando o inverso é 
que funciona. A história aquieta, serena, 
prende a atenção, informa, socializa, educa. 
Quanto menor a preocupação em alcançar 
tais objetivos explicitamente, maior será 
a influência do contador de histórias. o 
compromisso do narrador é com a história, 
enquanto fonte de satisfação de necessidades 
básicas das crianças. Se elas as escutam 
desde pequeninas, provavelmente gostarão 
de livros, vindo a descobrir neles histórias 
como aquelas que lhes eram contadas. 

A mestra Betty avisa: não se pode correr o risco de 
improvisar. O narrador precisa sentir segurança que lhe 
garanta tranquilidade. Assim elaborar um plano, um roteiro 
ajudam muito. A escolha de o que contar é fundamental. Raras 
são as narrativas em livro, que podem ser contadas tal como 
estão escritas. Precisam de uma adaptação verbal.
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No meu caso, costumo adaptá-las, rescrevendo-as e 
depois lendo em voz alta, fazendo as correções devidas.

Atenção para os requisitos a seguir:
* conhecer as exigências próprias de cada idade e, 

mesmo, somando à idade, as características do 
referido grupo. Ex:: para um bebé de dez meses, 
aponto as figuras, e digo apenas uma frase.o 
gato-míau- viu o au-au. Acabou a estória. E, assim 
por diante.

* as características formais do imenso acervo
popular, que vai de adivinhas em estorietas, às 
parlendas, às lenga-lengas, exigem um estudo em 
curso especializado; seu domínio permite uma 
performance de qualidade.

* o espaço exige atenção especial: para a acústica,
para o conforto etc. Há diferença evidente entre 
um parque, uma biblioteca, um hospital, uma sala 
de aula, ou no colo da vovó.

* há a peculiaridade do ouvinte: crianças enfermas, 
crianças inválidas, deficientes visuais, 
deficientes mentais (estes requerem estórias 
que correspondam à sua idade mental)

Betty ensina não ser preciso decorar a estória, mas fazer 
seu estudo, elencando seus elementos essenciais, e sabendo 
quais são os acessórios. Remeto seu aprendizado ao livro 
da grande contadora de estórias.

Quanto aos melhores recursos para apresentação da 
narrativa, penso que cada contador adapta-se à determinada 
forma ou formas; escolha de acordo com suas aptidões. No 
nosso caso, por exemplo, não adapto músicas à estória, 
unindo texto à música por não ser este o recurso que concorre 
para minha naturalidade. Prefiro a modulação de voz. 
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No caso de cantar, apenas quando determinada canção faz 
parte da introdução, ou em outra circunstância semelhante. 
Apenas enumerando o elenco indicado por Betty, citamos:

-Simples Narrativa (voz e postura do narrador)
-Com o Livro (implica em muito conhecimento da      

        estória  e técnica)
-Com Gravuras (Imagens  Ampliadas em Cartolinas, etc.)
-Com o Flanelógrafo (flanelógrafo é um quadro retangular 

em madeira, compensado ou papelão grosso, com uma face 
coberta de flanela de cor clara, azul de preferência, porque 
servirá de cenário; as figuras feitas em flanela, feltro ou 
papel camurça, recortes de revistas, etc. , que permitam sua 
aderência no retângulo.

-Com Desenhos
-Com Interferências do Narrador e dos Ouvintes
Portanto o estudo do local, do público, enfim, uma 

preparo sério para o momento da Hora do Conto ou da Hora 
da Estória é fundamental.

Outro mestre contador de estórias foi Malba Tahan, 
que nos deu um conceito bastante importante, nem sempre 
entendido:

Conhecido é o étimo que nos deu a palavra 
história - do grego stõria, narrativa - e 
conhecida, portanto, a significação lato 
sensu, desse vocábulo, não se faz mister 
definir, sob os rigores da Lógica, o que seja 
história infantil.O adjetivo não dificulta a 
compreensão. Certamente, uma travessura 
infantil será peraltice praticada por crianças, 
admissivel, portanto, em vista da imprudência 
ou da inexperiência própria da idade.

Mas uma história infantil não resulta de trabalho 
elaborado por crianças, mas fruto da inteligência já cultivada 
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e amdurecida, de quem conhece, por estudo, ou intuição, 
as qualidades ou requisitos que devemos encontrar numa 
narrativa destinada a crianças.

Interessante é a citação de que a importância do contador 
d estórias manteve-se durante todo o medievo. e de que o  
Método dos Contos foi criado pela educadora Margarida 
McCIoskey:

O Método dos Contos é uma decorrência 
natural do método de sentenciação. Se 
ensinamos a criança a ler através da frase, e 
não da palavra e nem da sílaba, nem da letra, 
porque a criança fala sempre por meio de 
frases, então chegamos à conclusão de que 
devemos partir de algo mais do que a frase, 
porque, realmente, a frase é apenas uma parte 
de um todo maior, que é uma conversa, um 
trecho, uma história.

Do mesmo autor, a transcrição de parte de um artigo da 
professora Dirce Capanema Mateos Garrido, de seu livro 
Educação Pré-Primária:

“Quanto ao aspecto educativo, visamos com as histórias 
aos seguintes objetivos:

a) expansão da linguagem infantil - enriquecendo o      
           vocabulário e facilitando a expressão e a articulação

b) estímulo à inteligência - desenvolvendo o poder     
           criador do pensamento infantil;

c) aquisição de conhecimentos - alargando os      
           horizontes e ampliando as experiências da criança;

d) socialização - identificando a criança com o grupo  
           e ambiente, levando-a a estabelecer associações,                
           por analogia, entre o que ouve e o que conhece;

e) revelação das diferenças individuais - facilitando à 
professora o conhecimento de características 
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predominantes em seus alunos, evidenciadas através 
das reações provocadas pelas narrativas;

f) formação de hábitos e atitudes sociais e morais - 
através da imitação de bons exemplos e situações 
decorrentes das histórias, estimulando bons 
sentimentos na criança e incitando-a na vida moral;

g) cultivo da sensibilidade e da imaginação - condição  
           essencial ao desenvolvimento da criança;

h) cultivo da memória e da atenção - ensinando a     
           criança a agir e preparando-se para a vida;

i) interêsse pela leitura - familiarizando a criança com os 
livros e histórias, despertamos, para o futuro, esse 
interêsse tão necessário.

Além dêsses objetivos, a história pode, ainda, no Jardim 
de Infància, servir a uma grande finalidade didática, isto é, 
dar motivo a um projeto ou centro de interêsse, que globalize 
tôdas as atividades serem realizadas.

Interessante, porém, extrapolando o presente espaço, 
apenas referimos registro da autora Louisa Duss, em seu 
livro La Méthode des Fables en Psychanalise Infantile 
onde mostra ser possível ao médico psicanalista, por 
meio de dez historietas (que a autora denomina fábulas), 
determinar a origem desconhecida e inconsciente de certos 
comportamentos anormais da criança. (Malba Tahan, op. cit. 
p. 31.)

O Mestre Malba Tahan faz listagem das qualidades 
necessárias ao bom contador de estórias:

1- Sentir, ou melhor, viver a história; ter a expressão  
           viva, ardente, sugestiva.

2- Narrar com naturalidade, sem afetação;
3-Conhecer com absoluta segurança o enredo;
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4- Dominar o auditório;
5-Contar dramaticamente ( sem caráter teatral exagerado);
6- Falar com voz adequada, clara e agradável;
7-Evitar ou corrigir os defeitos da dicção;
8-Ser comedido nos gestos;
9- Emocionar-se com a própria narrativa;;

Antes do Início do Conto, 
Ter Cuidados Especiais:

1 -Impor silêncio ao auditório, ao começar a narrativa;
2-Não romper o fio da narrativa com conselhos e      

          admoestações;
3- Evitar os tiques, cacoetes e estribilhos;
4- Ter na mão uma ponteira ( 1 metro ou 1 metro e 10 

cm. de comprimento, para indicar o vôo de um pássaro, 
o caminhar, ao longe de uma caravana, a flecha. Nas 
mãos do narrador torna-se um auxiliar precioso para 
garantir a eloquência e a suavidade do gesto);

5-Tirar partido de qualquer anormalidade que ocorrer  
          durante a narrativa;

6- Dispensar aos ouvintes o mesmo índice de atenção.
Tratá-los com igual simpatia e com absoluta 
camaradagem; O seu olhar ( sempre que for possível) 
deve cruzar, ao menos uma vez, com o olhar de cada 
um dos ouvintes. Crianças e adultos.

7- Não se irritar nem se perturbar com a presença de 
ouvinte “tirolês”; Gíria teatral: apelido que os 
comediantes dão ao indivíduo que, sentado na primeira 
fila, sem sorrir, sem emocionar-se, assiste, com 
acintosa indiferença, o trabalho dos artistas. O tirolês 
é sempre antipático e malencarado, tem ar agressivo. 
[ ... ] É figura que encontramos, com frequência, nas 
salas de aulas, entre os ouvintes de uma conferência, 
nas reuniões acadêmicas, em rodas sociais.
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8- Resolver, de pronto, as questões ou dúvidas sugeridas, 
durante a narrativa por um ouvinte curioso ou 
desajustado;

A Narradora da Arte de Contar Estórias deve considerar 
os seguintes elementos:

1º.)Possuir as noções indispensáveis de Literatura     
            Geral e de Folclore;

2º.)Estudar, com o necessário desenvolvimento, a     
            Literatura Infantil;

3º.)Conhecer as noções elementares, fundamentais, da  
            Psicologia da Criança e do Adolescente;

4º.)Ler, sempre que for possível (ler anotando, criticando 
e analisando) os livros de contos, novelas, etc, 
destinados à criança e ao adolescente;

5º.)Assistir aos filmes especialmente destinados às 
crianças (desenhos animados, comédias, etc.) ;

6º.)Ler constantemente, os jornais, revistas especializadas, 
almanaques infantis, histórias de quadrinhos, etc.;

7º.)Conhecer os principais trabalhos sôbre Teatro Infantil;

8º.)Entrar em contato com a criança, ouvir as suas 
histórias, acompanhá-la em seus jogos e brinquedos.

Malba Tahan acha, e nós o sencudamos, que o objetivo 
principal de Contar Estórias  é divertir a criança, estimulando-
lhe a imaginação e a inteligência. Outros objetivos todos 
bastante produtivos sao;

- Educar
- Instruir
- Preparar a criança para uma certa atividade
- Desviá-la de uma corrente má de pensamentos
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- Confortar a criança ( caso da criança enferma, entre  
          outros)

- Torná-la otimista para a vida
- Atender ao psiquismo infantil
- Atrair a criança para um ambiente sadio (Biblioteca, 

sala de leitura,etc.)

Contar estórias é ocupação agradável para as horas 
de lazer. Gostaríamos, ainda, de referir a lição de todos os 
mestres contadores de tórias, para otimizar a atividade. Os 
elementos essenciais de um conto infantil são quatro:

1- Introdução
2- Enredo
3- Climax, ou ponto culminante
4- Desfecho ou fim.

Uma boa narrativa deverá conter vários pontos 
emocionantes ou de suspense. Só assim o ouvinte/ leitor 
será agarrado por seu fascínio. Entre as fórmulas clássicas 
iniciais citamos:

- Antigamente, quando Adão era cadete...
- Quando Nosso Senhor andou pelo mundo...
- Louvado seja Allah, clemente e misericorioso! era   

         uma vez um sultão...

Entre as fórmulas clássicas conclusivas elencamos as 
seguintes:

- E era uma vez uma vaquinha chamada Vitória; entrou  
         por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte  
         outra...

- Entrou por uma perna de pinto, saiu por uma perna  
        de pato...

Era uma vez e será para sempre a Magia de Viajar através 
das estórias e dos livros...
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Até inícios do século XVIII, na Europa, a criança  era 
vista como um pequeno adulto, não lhe   sendo 
destinada qualquer educação especial. Na Idade 

Média, cabia ao menino seguir a profissão do pai, que desde 
cedo lhe ensinava o seu ofício. Mais tarde, com a revolução 
industrial, acelerou-se a urbanização; a família extensa 
começou a ser substituída pela família nuclear e evidenciou-
se a necessidade de um novo tipo de educação para os filhos, 
que já não deveriam, obrigatoriamente, seguir a profissão 
do pai.

Nesse momento, a instalação de escolas para a educação 
formal das crianças atendia aos mais recentes interesses do 
Estado de disseminar novos valores sociais, conhecimentos 
*Bacharel em Sistemas de Informação. Licenciado em Letras pelas Faculdades Integradas 
Teresa Martin onde fez especialização em Leitura e Educação. Professor na Sirius e Campos 
Sales.

A literatura é poderosa construção 
simbólica que penetra a consciência 

do leitor, tanto no nível profundo como
 em nível imediato, possibilitando a 

discussão do tema, a dissolução de um tabu.
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básicos que respondessem às necessidades da nova 
organização político-econômica da sociedade. Esta nova 
organização estava interessada na homogeinização cultural 
dos cidadãos e  valorização da ideologia nacionalista, que 
fortalecia a identidade nacional, uma das balizas do Estado-
Nação e, nas artes, centrava-se no Romantismo.

Assim, no século XVIII, fiel ao ideário romântico, surgiu 
o folklore, considerado essencial para a construção e 
preservação da identidade nacional. Ao mesmo tempo, 
para diminuir o isolamento da criança que vivia à parte do 
mundo adulto, ocorreu a popularização da literatura infantil 
e, particularmente, dos contos de fada, o que, também, 
implicava o resgate dos contos populares e a disseminação, 
entre os infantes, da ideologia dominante, com sua carga de 
valores adequados àquele momento histórico.

Desse modo, afirmou-se no imaginário social o mito da 
criança angelical e pura, associado aos padrões religiosos 
da Igreja Católica, criança essa que devia ser protegida 
no casulo da sua inocência, longe das imoralidades do 
mundo, da sexualidade, dos pecados e perigos mundanos. 
Nesse quadro, afirmou-se o mito da infância dourada, que 
se consolidou na literatura, em algumas obras de autores 
consagrados como Baudelaire, Victor Hugo, Raul Pompéia, 
Casimiro de Abreu, entre outros.

No poema lírico de Casimiro de Abreu, Meus oito anos, 
a infância é apresentada, em todas as estrofes como um 
período da vida em que tudo era calmo e sereno (...). A  
harmonia, no relacionamento  familiar, destaca-se naquelas 
manhãs risonhas (...), conforme analisa Tereza Telles.

Essa infância dourada, de que certa literatura trata, 
terá sido conhecida por quantas crianças brasileiras? As 
oprimidas, as discriminadas, as sem ternura, as abandonadas, 
quem se lembrou delas?

 Conforme Antonio Cândido  em vários momentos 
da História da literatura brasileira autores se engajaram 
em causas sociais e essa tendência foi muitas vezes 



        TEMA       27

transformada em movimento. Assim, é possível concluir-se 
que fatores sociais podem ser elementos constituintes da 
estrutura de uma obra literária. A estrutura artística pode, 
propositadamente ou não, reproduzir de forma simbólica a 
estrutura social.

Jorge Amado escreveu Capitães da areia, cujos 
protagonistas são meninos de rua, pequenos ladrões e 
assaltantes que vivem à beira do mar, em Salvador. José 
Louzeiro, num texto forte, rápido e violento, escreveu 
“Infância dos mortos”, obra que, no cinema, em 1980, recebeu 
o título de Pixote, a lei do mais fraco. Conta a história de 
meninos pobres, internos num abrigo de Camanducaia, que, 
vitimizados por violência dentro da instituição, promovem 
uma rebelião e fogem pelas ruas, brincam em chafarizes 
públicos, perambulam pelas cidades, cheios de esperança 
e desespero, para enfrentarem novas situações dolorosas.

Particularizando este artigo na questão da negritude, 
cabe perguntar como vivem e como são vistas as crianças 
negras  pela literatura brasileira contemporânea?

Aqui se define uma preocupação deste trabalho, que 
é promover uma reflexão sobre o preconceito étnico, 
verificando de que forma ele se insere na literatura orientada 
para a infância e a juventude.

A obra de arte espelha a sociedade na qual foi gerada? 
Acreditando que o indivíduo é fruto de uma mediação cultural 
e a questão do preconceito perpassa a formação ideológica 
num embate do qual o escritor nem sempre tem consciência, 
aqui se tem a intenção de verificar como a questão da 
negritude se coloca em alguns textos de autores consagrados 
publicados no Brasil.

Situação do Negro, Hoje:
Vive o Brasil uma Democracia Racial?

Apesar de inúmeros estudos publicados por cientistas 
sociais que, inclusive com dados empíricos, comprovam 
a existência no país de forte preconceito social e étnico, o 
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Brasil tem sido sempre apresentado como um maravilhoso 
caldeirão onde se integram diferentes grupos, que vivem a 
plenitude de uma democracia racial invejável. Para desmentir 
essa crença, que é frequentemente reiterada por grupos 
políticos situados no centro do poder, pesquisa realizada 
em 2003 pelo CEM-Cebrap , apresenta dados discordantes.

  A distribuição dos habitantes no território urbano mostra 
que nas áreas mais ricas e com maior disponibilidade de 
serviços públicos, há grande predomínio de não-negros. 
Nesse “espaço branco”, os que se autoclassificaram de 
pretos ou pardos no censo não chegam a 20% da população.

Nos distritos mais ricos, esse número nem chega a 10%. 
Nas regiões em que a população negra ultrapassa os 40%, 
a alta privação social, entendida como forte incidência de 
famílias de baixa renda,  baixa escolaridade e grande presença 
de jovens, alcança até 85% dos habitantes. Nos territórios 
de grande maioria branca, a alta privação é inexistente ou 
pequena. Embora não existam leis que determinem onde o 
negro pode morar, os mecanismos discriminatórios permitem 
prever com enorme precisão os locais de moradia de negros 
e de brancos de classe média e alta.

São Paulo é a cidade brasileira com o maior número 
absoluto de negros (3,1 milhões), à frente do Rio de Janeiro 
(2,4 milhões) e de Salvador (1,8 milhão).

A distância é um grande problema que o negro tem de 
enfrentar. Os negros ultrapassam 30% dos habitantes à 
medida que se vai em direção à periferia, chegando aos 50% 
em alguns distritos nos limites do município.

A discriminação racial no Brasil vai além da desigualdade 
explicável por condições socioeconômicas. Diversos estudos 
sociológicos  mostram que, para as mesmas profissões 
e para a mesma escolaridade, os negros ganham salários 
mais baixos. A segregação racial também se manifesta 
espacialmente. O território é um elemento extremamente 
importante para as políticas sociais, pois é um fator de 
reprodução da desigualdade. O isolamento territorial se 
traduz em isolamento social e econômico.
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O professor Antonio Sérgio Guimarães, da Universidade 
de São Paulo, ressalta a complexidade da discriminação 
racial no país:

“Embora não tenhamos formas abertas de 
discriminação racial, a cor e a aparência 
operam sempre através de outros mecanismos 
e fatores cuja utilização, como modo de 
discriminação, consideramos normais, tais 
como a pobreza, a pouca escolaridade, a 
estética negra e a origem regional. Ou seja, 
para termos certeza de que um preto tenha 
sofrido uma discriminação puramente racial 
é preciso que ele seja paulistano, de classe 
média, bem educado e bonito.”

Elza Berquó, da Academia Brasileira de Ciências e 
professora da UNICAMP, sintetizou o desafio com relação 
ao preconceito racial:

É necessário desconstruir os silêncios que 
muitas vezes podem ser traduzidos como 
racistas na sociedade brasileira .

No ensaio “Multiculturalismo e educação”, a historiadora 
Maria Aparecida da Silva confronta a idéia de multiculturalismo 
à de uma educação anti-racista. O multiculturalismo teria, 
em síntese, o propósito da tolerância a outras culturas, o 
que implica a idéia de “concessão”, enquanto a educação 
antirracista seria uma proposta mais combativa em relação 
às políticas, concepções e práticas que reiteram a primazia 
de um grupo sobre outros.

Existe, efetivamente, no Brasil, tanto na família como 
na escola, um lamentável silêncio sobre a temática do 
preconceito étnico. Se a Resolução do Conselho Nacional de 
Educação, que instituiu diretrizes curriculares nacionais para 
a educação das relações étnico-raciais, estimulasse práticas 
literárias orientadas para esse tema, é possível que esse 
silêncio fosse quebrado com certa velocidade. É possível 
mesmo que, se livros de literatura infantil focalizando o 
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preconceito fossem adotados desde a pré--escola, esse 
silêncio poderia ser quebrado de forma quase imediata, pois 
a literatura, como poderosa construção simbólica penetra a 
consciência do indivíduo tanto no nível mais profundo como 
em nível imediato, possibilitando, por exemplo, a discussão 
do tema, reflexões, a explosão de emoções, a tomada de 
consciência, a dissolução do tabu.

A Literatura Engajada e 
a Questão do Preconceito

O tema preconceito lembra a existência de grupos 
historicamente discriminados no Brasil e em muitos outros 
países. Ou seja, o preconceito na sociedade não acontece ao 
acaso, mas tem alvos específicos - os grupos hoje chamados 
de minorias, e que, em muitos casos, nem chegam a ser 
minoria do ponto de vista demográfico. No caso do Brasil, 
não se pode falar em maioria branca, pois, conforme o IBGE, 
as populações negra e parda, somadas, constituem ligeira 
maioria em relação ao contingente que se declarou branco.

A dificuldade de se falar de etnias no Brasil é muito 
grande e resulta do passado escravista que deixou marcas 
profundas. Essa dificuldade fica evidente no texto seguinte, 
de Ziraldo:

Um dia, o funcionário do recenseamento foi 
entrevistar meu pai. ‘Nome, idade, sexo’. 
Papai foi respondendo. ‘Cor?’ E o papai: 
‘Moreno, uai!’. Aí, o funcionário embatucou: 
‘Moreno não tem aqui no formulário, Sêo 
Geraldo’. Papai: ‘Uai, como é que não tem?’ 
E o funcionário: ‘Tem preto, branco e pardo’. 
‘Pardo!?’, exclamou meu pai com indignada 
estranheza. E completou: ‘Meu filho, eu sou 
pardo???’ O funcionário respondeu rápido, 
como se defendesse o papai de uma ofensa: 
‘Não, de jeito nenhum, Sêo Geraldo!’. E o 
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papai: ‘Eu sou preto?’ (isso ele perguntou 
menos indignado). O funcionário foi rápido: 
‘Claro que não, Sêo Geraldo. Imagina! O 
Senhor não é preto!’. ‘Então...’, disse meu pai, 
‘você vê aí’.

Negrinha
Negrinha, de Monteiro Lobato, conta a história de uma 

menina negra, maltratada por dona Inácia, sua patroa, que era 
tão religiosa quanto perversa. Viúva e sem filhos, transforma 
Negrinha em um saco de pancadas, com judiações e frenesis, 
beliscões, cócres, tapas, cascudos e pontapés todos esses 
recursos que a aliviavam de suas raivas e indisposições, 
azedumes e queixas. A menina sofria os maus tratos sem 
poder reagir ou compreender, tornando-se, desse modo, uma 
criança muda e assustada. Certo dia, porém, dona Inácia 
recebe a visita de suas sobrinhas, louras e ricas, e acaba 
permitindo, depois de uma resistência inicial, que Negrinha 
brinque com elas. Negrinha fica encantada com uma boneca 
de louça que falava mamãe. Depois da partida das meninas, 
Negrinha passou a sonhar com a boneca, descobrindo uma 
nova consciência de si e do mundo. Embora dona lnácia já 
não a perseguisse tanto, a nostalgia a envenenava. Negrinha 
parou de comer. E morreu da mesma maneira que havia 
vivido: sem atenção ou cuidado.

Nesse conto, Monteiro Lobato vai muito além de tratar 
do tema preconceito para apresentar forte denúncia sobre 
a situação dos descendentes de ex-escravos, utilizando sua 
habilidade e talento  literário para construir um  libelo  político.

A Cor da Ternura
Esta obra focaliza a atualidade. Na escola, a menina 

sente as marcas do preconceito: “boneca de piche”, “cabelo 
de bom-bril”. A mãe recomenda que finja não ouvir os 
xingamentos e a menina finge que concorda:

- E  se no caminho o  Flávio me  xingar de   
negrinha?
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-  Não quero saber de encrenca, pelo amor de  
Deus!  Você pega  e  faz  de  conta  que  não   
escutou nada.
 Calei-me.
Quem era eu para dizer-lhe que já estava   
cansada de fazer de conta?

Assim, Geni Guimarães descreve uma passagem de 
sua protagonista, a menina que deixa o grupo familiar para 
enfrentar o mundo exterior, agressivo,  quando vai à escola. 
Agora era uma estrutura social mais complexa que a da 
família e integrá-la exigia adaptação, o que não era fácil.

Na escola a professora ensinava que os escravos 
tinham sido humilhados, perseguidos, oprimidos e ela fica 
imaginando que pertence a uma raça inferior. Tinha escrito 
um poema sobre a princesa Isabel, queria apresentá-lo em 
público, mas na hora de declamar ficou muda.

Resolveu esfregar a perna para eliminar a cor preta, 
mas a pele ficou ferida sem que a cor desaparecesse. A 
mãe a socorre, cura as suas feridas. A menina conhecia as 
consequências:

Dentro de uma semana, na perna só uns riscos 
denunciavam a violência (...). Só ficavam as 
chagas da alma esperando o remédio do 
tempo e a justiça dos homens.

O Menino Marrom
Quando se usa a palavra menino, em um texto literário, 

existe um pressuposto tácito de que se trata de uma 
personagem branca. Observando os títulos O menino 
maluquinho e O menino marrom, ambos de Ziraldo, verifica-
se que o primeiro menino distingue-se pela personalidade e 
o  segundo,  pela cor da pele. Assim, não é necessário dizer 
que o primeiro é branco. Isto se deve à ideologia construída 
ao longo dos séculos que deu ao branco o papel central de 
uma cultura, enquanto o negro teve, na maior parte do tempo, 
sua voz calada pela chibata. 
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É verdade que traços da cultura negra foram assimilados 
no processo transculturativo, mas isso não altera a percepção 
de que os elementos mais relevantes do processo civilizatório 
foram trazidos pelo branco europeu, que, armado, teve, no 
país, poder de polícia, domínio econômico, marcando, ainda, 
sua  presença na literatura.

O título O menino marrom por isso pode ser considerado 
sintoma e comprovação desse fenômeno, por dar destaque 
ao que, num diferente contexto histórico, não teria destaque 
e por estabelecer que o adjetivo marrom é suficiente como 
definição, ficando o caráter e a personalidade em segundo 
plano. Além disso, é importante destacar que esse título 
chama a atenção para o que não costuma ser mencionado: 
a cor da pele. Num país como o Brasil, em que os negros 
continuam sendo quase invisíveis, indicar e dar relevo à 
questão racial é provavelmente um modo de evidenciar o 
problema, tirando-o do limbo, em que muitos gostariam que 
ficasse escondido para sempre.
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O artigo ocupa-se de jogos verbais, procurando 
extrair seu caráter lúdico. Considera que a 
criança vê no jogo verbal-literário a rima, o 
ritmo, e logo inventa outros jogos sonoros, 
construindo sentidos para o que vê e ouve, 
incorporando novos conhecimentos.

The article deals with verbal games, seeking 
to extract its playful character. He considers 
that the child sees in the verbal-literary game 
the rhyme, the rhythm, and then he invents 
other sound games, constructing meanings 
for what he sees and hears, incorporating new 
knowledge.
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OS SENTIDOS E AS EMOÇÕES NOS 
JOGOS VERBAIS

THE SENSES AND EMOTIONS IN VERBAL GAMES

Os jogos verbais são altamente lúdicos, por isso as 
crianças os apreciam tanto, lidando com imagens 
auditivas, visuais, olfativas e táteis em divertidas 

brincadeiras, que apuram sua sensibilidade e ampliam seus 
conhecimentos.

A literatura, e de modo especial a poesia, propicia 
momentos de encantamento como se poderá observar na 
leitura de um poema de Vinicius de Moraes, em que som, 
movimento e agilidade marcam os versos, que narram uma 
festa onde, entre coloridos canteiros, as abelhinhas, ”num 
zune-que-zune/ vão lá no jardim/brincar com a cravina/valsar 
com o jasmim”.

A sonoridade é acentuada por rimas ora cruzadas, ora 
interpoladas, que sugerem os passos de danças das abelhas 
* Bacharel e mestre em Comunicação Social; licenciado em Letras, mestre em Literatura 
Comparada e doutorando na Universidade de São Paulo.

A poesia propicia momentos de encantamento, 
ao lidar com imagens visuais, auditivas, olfativas e táteis.
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com variadas flores :

A abelha-mestra 
E as abelhinhas 

Estão todas prontinhas 
Para ir para a festa 
Num zune-que-zune 

Lá vão pro jardim 
Brincar com a cravina 
Valsar com o jasmim 

Da rosa pro cravo 
Do cravo pra rosa 
Da rosa pro favo 

Ede volta pra rosa 
 

Venham ver como dão mel 
As abelhas do céu 

Venham ver como dão mel 
As abelhas do céu 

 
A abelha-rainha 

Está sempre cansada 
Engorda a pancinha 
E não faz mais nada 
Num zune-que-zune 

Lá vão pro jardim 
Brincar com a cravina 
Valsar com o jasmin 
Da rosa pro cravo 
Do cravo pra rosa 
Da rosa pro favo 

E de volta pra rosa 
 

Venham ver como dão mel 
As abelhas do céu 

Venham ver como dão mel 
As abelhas do céu
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O poema propicia aos pequenos leitores uma experiência 
estética significativa e um convite ao universo multissensorial 
da leitura poética, onde o arranjo sonoro e rítmico desencadeia 
um efeito de sentido concretizado nos planos sonoro e 
visual. ”Num-zune-que-zune (...) Da rosa pro cravo/Do cravo 
pra rosa/Da rosa pro cravo/E de volta pra rosa/ , a estrofe 
inteira trabalha o ritmo das sílabas e dos versos, marcando 
na métrica pentassílaba o bailado dinâmico e recortado das 
abelhas. 

 No verso “num zune-que-zune”, rico em aliteração e em 
ritmo alternado e marcado, há três imagens simultâneas, que 
correspondem ao som produzido pelo voo, os movimentos 
desse voo em suas idas e vindas, e a visão geral da abelha 
voejando em círculos leves sobre os canteiros, ou seja, a 
imagem multissensorial da cena, que abre as portas de um 
universo mágico que somente o uso artístico que se faz da 
palavra pode criar.

As estrofes, ao longo da poesia, são dispostas conforme 
o jogo rítmico do poema e os versos possuem ressonâncias 
sonoras que se materializam através das rimas, assonâncias, 
aliterações, conferindo ludicidade verbal e um imaginário 
simbólico que subverte a realidade cotidiana.

No plano do conteúdo, o poema forma pares inusitados, 
entre o inseto e a flor que se ligam em terna leveza, e no 
caráter lúdico da linguagem o poema se insere no paradigma 
do jogo, do divertimento e da brincadeira, que abre largos 
espaço para a imaginação.

Neste poema, Vinicius de Moraes apresenta um eu-lírico 
que encanta, porque as crianças podem se identificar com ele 
de imediato, ao contrário do que ocorre com a maior parte das 
poesias destinadas à infância, onde há um eu-lírico adulto que 
estabelece diálogo com os pequenos leitores, o que acaba 
por provocar, em geral, um  distanciamento entre as partes.
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O convite feito no poema aos leitores: “venham ver 
como dão mel/as abelhas do céu”, mostra que não se trata 
de abelhas comuns as que estão nos versos. São de outro 
lugar, pertencem ao céu, mas estão acessíveis, voando em 
círculos, buscando o néctar das flores. 

A liberdade do voo pode ser vislumbrada através da 
reiteração das vogais “a” e “o”. A circularidade do voo 
que gira da cravina para o jasmim, fica bem evidente na 
abertura vocal do “a”  e sonora do “o” – a assonância ajuda 
a musicalizar as frases.

Afastada do grupo que dança em voos circulares, fica 
a abelha rainha, sempre cansada; cumpre sua missão de 
garantir a reprodução da espécie com milhares de ovinhos 
que trarão mais abelhinhas para as futuras crianças que se 
encantarão diante dos coloridos canteiros que encherão de 
cores e beleza este novo/velho mundo. 

Ao falar da abelha rainha, no poema, ocorre a 
transfiguração do real concreto em alegoria. Do mesmo 
modo, ao cantar a poesia das abelhinhas, a voz carrega o 
corpo dos cantantes que formam uma corrente musical que 
liga o passado ao presente expandindo-se para o futuro.

O futuro, que espreita, recebe os ecos dos cantos das 
crianças do presente que acrescentam elos à cantiga que 
vem do passado, formando uma viva corrente musical. Essa 
corrente poética de conto e canto percorre o tempo, já que a 
canção de Vinicius de Moraes persiste; vinda de meados do 
século XX, caminha segura pelo século XXl.

Ao cantar, como quis Vinícius fazer deste poema canção, 
visto que a música e a poesia, desde suas origens na Grécia, 
são parentes, o que se mantém é o corpo, o peso, o calor, 
o volume real do corpo, do qual a voz é a expansão, como 
estabelece Zunthor, que nunca perde de vista a vocalidade 
perdida em tempos remotos.
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Parlendas
As parlendas são versos oriundos de nosso folclore que 
divertem as crianças e estimulam a sua imaginação :

Um dois
Feijão com arroz;

Três, quatro,
Feijão no prato;

Cinco, seis,
Pão francês;

Sete,oito,
Comer biscoito;

Nove, dez,
Comer pastéis.

Esta parlenda se caracteriza por brincar com os numerais, 
com rimas aos pares e ritmo binário.

A construção binária rege a estrutura fônica, rítmica, 
morfossintática, com exceção da semântica.

O conteúdo semântico destaca-se não na formação mas 
na continuidade das estrofes, quando o segundo elemento da 
binaridade do verso se articula com o alimento, compondo 
o que há de mais rotineiro na alimentação cotidiana dos 
brasileiros, como o feijão com arroz, adicionados com pão 
francês, biscoitos e pastéis. Qual residência brasileira, 
independentemente de classe social, dispensa esses 
alimentos?

Fácil de ser memorizada, essa parlenda contribui para 
ensinar a ordem sequencial dos números e a sonoridade 
das rimas, além de se constituir num divertido jogo para as 
crianças pequenas. 

Comumente definidos como tradicionais ou criados pelas 
crianças, os jogos verbais podem ser advinhas, parlendas, 
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trava-línguas, ou, ainda, jogos de palavras com sons iniciais 
semelhantes ou com outras características, desde que 
preservada a função lúdica ou criativa da linguagem. 

A parlenda do “um, dois, feijão com arroz” é muito 
antiga, tendo animado a infância de milhões de brasileiros 
no passado, e aparece sempre muito nova para as gerações 
que se sucedem, mantendo sua atualidade hoje em dia, 
provocando risos e emoções na criançada. Isto porque 
o tempo antigo tem o poder de carregar um passado que 
se presentifica no aprendiz que ouve a narrativa, aprende 
e a reconta envolta em todas as alegrias e delírios que as 
brincadeiras permitem.

Conclusões
Huizinga enfatiza que o jogo situa-se fora da vida prática, 

nada tem a ver com a necessidade ou com a utilidade, com 
o dever ou com a verdade. Por isso ele se reveste de magia 
para a criança, que entra nele com toda a força de sua 
determinação, e com todo o poder de seu imaginário.

No jogo verbal/literário lê o texto, percebe a rima, o ritmo 
e logo inventa outros jogos sonoros, construindo sentidos 
para o que vê e ouve, incorporando novos conhecimentos e 
ampliando seu repertório. Passa por essas experiências que 
são sempre mediadas pelo prazer, descobre o encanto do 
sonho e do devaneio, crescendo como ser humano, dotado 
que é de razão e emoção, de realidade e fantasia, de equilíbrio 
e delírio. 
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O ensino de literatura vem passando por diversas mudanças ao 
longo do tempo. Porém, essas mudanças não têm alcançado a 
eficiência necessária e almejada. Este trabalho pretende apresentar 
duas propostas para dinamizar o ensino de literatura e motivar 
os estudantes a se tornarem leitores habituais. Essas propostas 
estão, principalmente, fundamentadas nas ideias de Paulo Freire 
e de Célestin Freinet e defendem, basicamente: o conhecimento, o 
reconhecimento e a utilização das realidades vividas pelos alunos 
- no momento da seleção dos textos a serem trabalhados - e o 
envolvimento desses alunos nas aulas como sujeitos das ações 
(além do professor). É importante que esses estudantes escrevam 
e leiam seus textos num sarau promovido, pelo menos uma vez 
por mês, durante a aula de Português. Esse tipo de evento acaba 
provocando um maior envolvimento da turma com os assuntos 
literários, não deixando esses educandos parados à margem do 
processo, em uma postura passiva diante das aulas de Literatura.

The teaching of literature has undergone several changes over 
time. However, these changes have not reached the required and 
desired efficiency. This paper intends to present two proposals to 
dynamize the teaching of literature and to motivate the students 
to become habitual readers. These proposals are mainly based on 
the ideas of Paulo Freire and Célestin Freinet and basically defend: 
the knowledge, recognition and use of the realities lived by the 
students - at the time of the selection of the texts to be worked - and 
the involvement of these students in classes as subjects of actions 
(besides the teacher). It is important for these students to write and 
read their texts in a promoted classroom, at least once a month, 
during Portuguese classes. This type of event ends up provoking 
a greater involvement of the class with the literary subjects, not 
leaving those students standing on the margins of the process, in 
a passive posture before Literature classes.

Literature. Participation. Motivation. Paulo Freire. Celéstin Freinet.
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ENSINO DE LITERATURA: 
DUAS PROPOSTAS PARA MOTIVAÇÃO

LITERATURE TEACHING: TWO PROPOSALS FOR STUDENT MOTIVATION

Este trabalho irá se fundamentar em, basicamente, 
duas propostas de motivação para o estudo de 
literatura: 1) o uso de livros (ou jornais, revistas, 

letras de músicas, jogos de RPG e etc) que sejam adequados 
à faixa etária e/ou à classe social e/ou à comunidade cultural 
aos quais pertencem os estudantes de determinada sala de 
aula. 2) a realização de saraus, onde os alunos irão ler poemas 
e outros tipos de textos já publicados (consagrados pela 
crítica e pelo grande público ou não) escolhidos por eles ou, 
o mais importante, irão escrever seus próprios textos para 
serem lidos nesse evento da turma.

A primeira proposta se baseará principalmente na 
pedagogia de Paulo Freire que, entre muitas teses, nos ensina 

*Licenciado em Letras – UNESA, Rio de Janeiro-RJ; Pós-graduado em Literaturas de Língua 
Portuguesa – UNESA e, em Literatura brasileira, pela Uerj, Rio de Janeiro-RJ. Mestrando 
em Literatura, Uerj.

Toda atitude imposta,segundo
Freinet, é paralisante.
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que devemos partir da realidade vivida pelos alunos para que 
possamos estabelecer um diálogo ou, como prefere o próprio 
Freire, um dialogismo com eles. Se o professor aproveita 
textos que sejam identificados com a realidade que cerca os 
seus alunos, possui grandes chances de se aproximar mais 
desses estudantes e quebrar a resistência ao ato da leitura 
que muitos deles carregam em si. 

Segundo Freire (2001), a educação deve ser feita através 
do diálogo e, não, do monólogo. Aluno e professor devem 
construir seus saberes através do debate de ideias: “Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender”. Ainda na visão dele, a didática não deve seguir 
o modelo sujeito-objeto e, sim, sujeito-sujeito. É a chamada 
relação horizontalizada. Assim como o aluno deve ouvir o 
professor, por outro lado, também o professor deve não só 
ouvir e respeitar esse seu aprendiz, mas, principalmente, 
valorizar e aproveitar os conhecimentos trazidos por esse 
educando para a sala de aula. O principal, o mais importante, 
é que, através desse dialogismo, o professor conheça bem 
os seus alunos.

A segunda proposta se apoiará mais nas teses de Celéstin 
Freinet que, entre muitas ideias, defendia que cada indivíduo é 
um ser especial, único e que esse mesmo sujeito deve ser um 
participante ativo do grupo. Cada aluno tem os seus próprios 
campos de interesse, as suas necessidades particulares. 
O potencial de cada estudante é muito rico, mas depende 
bastante da educação para desenvolvê-lo.

A Pedagogia Freinet inclui, em sua filosofia, as 
necessidades de cada um de expressar-se e de comunicar-
se, de cooperar, de aprender e de se organizar. Ao ler e 
escrever textos para serem utilizados no sarau, os alunos 
estarão escolhendo e produzindo os materiais que serão 
expostos para os outros apreciarem, serão, então, produtores 
e consumidores, ao mesmo tempo, dos mais variados tipos 
de textos. 
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É a partir desse tipo de proposta - a do sarau da turma 
– que o professor acaba fazendo com que esses aprendizes 
participem e se envolvam com todo um processo binário de 
leitura e escrita. Uma maneira muito interessante de mantê-
los producentes e bastante motivados.

Nossas reflexões se fudamentarão nesses dois teóricos, 
porém também lançaremos mão do pensamento de alguns 
outros autores – tais como Vygotsky, Rildo Cosson, Joseane 
Maia - que acabarão por enriquecer ainda mais o nosso 
presente trabalho.

LER: ESCOLHA OU OBRIGAÇÃO?

Segundo o professor Celéstin Freinet (1975), tanto a 
criança quanto o adulto não recebem bem as imposições 
autoritárias. Ninguém reage bem quando tem que fazer 
determinado trabalho por coerção, mesmo que, em particular, 
esse trabalho não o desagrade. Toda atitude imposta, segundo 
Freinet, é paralisante. A intervenção do professor só deve se 
dar para organizar o trabalho, sem precisar de imposições 
ou ameaças. A disciplina escolar, dessa forma, acaba se 
destinando a desenvolver uma atividade que envolva e torne 
a criança automaticamente disciplinada.

Para Paulo Freire (2001), o aluno, desde o mais culto até 
aquele de menores recursos intelectuais, sempre carrega 
dentro de si um mundo de experiências e saberes que podem 
ser úteis na construção do aprendizado duplo (professor-
aluno). É preciso, pois, estabelecer uma intimidade entre os 
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 
social que eles têm como indivíduos. Deve-se, segundo 
Freire, respeitar e utilizar esses saberes.

Partindo desses dois pressupostos, estabelecidos por 
esses dois teóricos da Educação, podemos problematizar 
e estabelecer a nossa primeira proposta de dinamização do 
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ensino de Literatura: a escolha do material a ser utilizado em 
nossas aulas.

A princípio, o professor, ao invés de escolher e impor 
aquilo que o estudante irá ler, pode propor que todos juntos 
(ele e seus alunos) escolham os textos que serão trabalhados 
na sala de aula. Ou, até, por outro lado, deixar que cada aluno 
escolha um livro para ler e que, depois, o professor cobre dele 
um resumo ou que, oralmente, ele exponha para o restante 
da turma toda a história que leu.

Tornar-se um leitor deve se constituir em um processo 
que se inicie normalmente, com os mais variados tipos 
de literatura. Aos poucos, o leitor irá se aperfeiçoando, 
evoluindo, ficando com um gosto mais elaborado. Para se 
chegar a isso, é preciso, claro, de tempo, muitas vezes, até 
de anos. Porém, o professor pode ajudar muito o aluno a se 
desenvolver mais rapidamente nesse processo, por exemplo, 
conversando sobre os livros lidos, debatendo, auxiliando na 
“interpretação dos textos”. Gostar de ler significa, antes de 
tudo, entender aquilo que se lê.

Corroborando com essa ideia freireana de dialogismo 
entre alunos e professor e reafirmando o papel do mestre 
como motivador e orientador desses aprendizes, a professora 
Joseane Maia nos diz que:

É importante observar que, nessa perspectiva, 
o professor não é visto como portador de 
um conhecimento a ser transmitido a todo 
custo; antes, trata-se de um sujeito com mais 
experiência, com mais informação e que, 
portanto, tem a função de tornar acessível 
o conhecimento exigido, de impor desafios 
para que a criança dê saltos no aprendizado, 
incentivando a sua curiosidade. Sob esse 
aspecto, o diálogo constitui ferramenta 
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indispensável para que o professor acumule 
conhecimento sobre a criança, sobre suas 
hipóteses acerca do próprio conhecimento, 
sobre suas dúvidas, suas crenças, informações 
essas que devem ser o ponto de partida para 
a elaboração de atividades significativas. 
(MAIA, 2007, p.84)

Nos últimos anos, aconteceram lançamentos de obras 
mais diversificadas e mais condizentes com o interesse de 
crianças e adolescentes. Esses livros tratam de temas que, 
com a ajuda da mídia e dos filmes, passaram a ser de grande 
interesse para os jovens. Prova disso foi Harry Potter. Magia 
é uma temática que sempre instigou a curiosidade de todos. 
Os livros do Harry Potter, porém, dirigem-se especialmente às 
crianças e aos adolescentes, em um contexto mais moderno 
e atual. Visto isso, por que não deixarmos a criança ou o 
adolescente, antes de pegarem os clássicos (mais antigos e 
numa linguagem menos simples), lerem essas obras com as 
quais mais se identificam? Por que não trabalharmos com o 
samba ou com o funk, desconstruindo ou não as suas letras, 
para criarmos elos de identificação desse estudante com a 
nossa linguagem coloquial, que não deixa de ser também 
parte da nossa língua portuguesa?

Ler aquilo que eles estejam interessados em ler. Ouvir a 
música e estudar a letra apreciadas por eles. As duas atitudes 
- que tanto remetem a Paulo Freire quanto a Freinet - nos dois 
pressupostos inicialmente citados - nos permitem fazer com 
que o aluno se sinta mais familiarizado com as aulas, com 
os textos, com as práticas de leitura.

A Construção das Pontes

Entrar no universo dos alunos é chegar mais próximo 
deles. É construir pontes e não muros. E, principalmente, 
é mostrar ao aluno que seja um texto de Machado de 
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Assis ou uma letra de um samba qualquer, todos esses 
comunicam algo, expressam algum tipo de mensagem a ser 
compreendida. E que cada autor, em sua época e em sua 
linguagem, expressa situações e problemáticas semelhantes. 
Se um samba, por exemplo, canta a dor da infidelidade, Dom 
Casmurro, de Machado de Assis, trabalha a dor de Bentinho, 
martirizado pela dúvida de ter ou não ter sido traído por sua 
mulher, Capitu.

Não estamos, aqui, defendendo a abolição da leitura 
dos clássicos. Mas, que esses possam ser lidos mais 
adiante. Rildo Cosson (2012) afirma que o professor não 
deve desprezar o cânone, pois é nele que encontraremos a 
herança cultural de nossa comunidade. Porém, segundo o 
mesmo autor, devemos aplicar o princípio da diversidade na 
escolha das obras. Cosson reafirma a ideia que defendemos 
aqui de que o professor deve respeitar os saberes prévios 
do seu educando e que as leituras devem ser organizadas 
a partir de um conhecimento maior de cada aluno que esse 
educador queira atingir, com os quais queira dialogar (e não 
monologar). Quanto a isso, ele nos diz que:

A diversidade é fundamental quando se compreende 
que o leitor não nasce feito ou que o simples fato de 
saber ler não transforma o indivíduo em leitor maduro. 
Ao contrário, crescemos como leitores quando 
somos desafiados por leituras progressivamente 
mais complexas. Portanto, é papel do professor 
partir daquilo que o aluno já conhece para aquilo 
que ele desconhece, a fim de proporcionar o 
crescimento do leitor por meio da ampliação de 
seus horizontes de leitura. (COSSON, 2012, p.35)

A princípio, nos primeiros bimestres, para que se quebre 
o gelo da resistência dos estudantes, é preciso que as leituras 
sejam negociadas. É preciso que se ouça o que esses alunos 
têm a dizer. O que eles gostariam de ler? O que eles já leram 
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na vida deles (e gostaram)? Quais os assuntos que eles mais 
gostam de estudar, de ler, de conversar? Conhecer bem os 
componentes de uma turma é importante para saber que tipo 
de livros e de leituras serão destinadas a cada um deles. 

Segundo Paulo Freire (2001), a autonomia, a dignidade e 
a identidade do educando têm de ser conhecidas, respeitadas 
e reconhecidas, caso contrário, o ensino tornar-se-á 
“inautêntico, palavreado vazio e inoperante”. Ou seja, não 
irá tocar profundamente o íntimo de cada aprendiz. E isto só 
é possível quando o professor dá valor aos conhecimentos 
adquiridos de experiência feitas pelos alunos antes de 
chegarem à escola. 

Ainda segundo Freire (2001), o professor deve saber 
escutar os seus alunos, pois é somente escutando, com 
paciência e criticamente, que aprendemos a falar com eles. 
O educador precisa estar disposto a ouvir, a dialogar, a fazer 
de suas aulas momentos de liberdade para falar, debater 
e ser aberto para compreender o querer de seus alunos. 
Aprendendo a escutar seus educandos, ouvindo as suas 
dúvidas, os seus receios, as suas inquietações, faz com que o 
docente aprenda a conhecê-los melhor e, com isso, saiba bem 
como trabalhar para motivá-los, excitar suas curiosidades, 
fazer com que eles se sintam familiarizados com os assuntos 
trabalhados durante as aulas.

Lendo e Escrevendo: O Aluno como Sujeito 
no Jogo da Motivação aos Estudos Literários

Para os PCNs, o ensino de literatura deve estar atrelado 
ao ensino de Língua. Tal ensino deve sempre buscar a 
competência do aluno para que ele se torne um bom cidadão, 
capaz de modificar a sua realidade e dar contribuições que 
sejam positivas para o mundo. Para isso é preciso que ele 
aprenda a ler e entender um texto, de maneira a tirar suas 
próprias conclusões, através do pensamento crítico. Ora, para 
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isso, é preciso ler. Não há nos PCNS uma preocupação com 
o ensino de movimentos literários, propriamente ditos, mas 
com o resultado conseguido por meio da leitura. Segundo 
o professor Franchette (2011), em seu artigo O Cânone em 
Língua Portuguesa, o ensino de literatura implica em, antes 
de tudo, ensinar a ler. Isto é, fazer o aluno criar o gosto pela 
leitura, seja pelo método que for.

As Diretrizes Curriculares Nacionais também não fazem 
uma divisão entre o ensino de língua e literatura. Pelo 
contrário, nas Diretrizes há a preocupação, assim como nos 
PCNs, com a qualidade da escrita e da leitura, realizados pelo 
aluno. Ao ler os PCNs e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
percebe-se que o objetivo do ensino de língua inclui o ensino 
da literatura como ferramenta para que um concretize o outro. 
Ou seja ler e escrever são faces da mesma moeda e na medida 
em que se produz o gosto por um, o outro sairá fortalecido.

Partindo dos pressupostos acima colocados, podemos 
dizer que a nossa segunda proposta, apoiada na Pedagogia 
Freinet, consiste na realização de, pelo menos, um sarau por 
mês, durante o tempo de aula. Essa prática ajudaria os alunos 
de uma determinada classe a desenvolverem, ao mesmo 
tempo, suas leituras e suas escritas, além de, claro, as suas 
oralidades. Fazendo-os producentes na maior parte do tempo. 
O que, diga-se de passagem, os faz mais participativos e, 
certamente, muito mais motivados.

Segundo Freinet (1998), a toda expressão, com poucas 
exceções, corresponde uma comunicação. A expressão e a 
comunicação estão ligadas e até são dependentes uma da 
outra. O indivíduo se esforça para refinar a sua expressão 
para que ela seja compreendida pelos outros e comunica-
se com os outros para afirmar-se e ser reconhecido. É por 
isso que se diz que a Pedagogia Freinet é uma pedagogia da 
expressão. É pela expressão que um indivíduo se descobre a 
si mesmo, toma consciência do que é e do que quer. Alguns 
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se sentirão à vontade com a leitura, outros com a escrita e 
outros ainda com as duas juntas. 

Os saraus da turma não só promoveriam a leitura e a 
escrita de textos, próprios ou de outros escritores (famosos ou 
não), mas trabalhariam também com possíveis dramatizações 
de textos e até mesmo com montagens de peças baseadas 
em textos de escritores consagrados ou dos próprios alunos. 
Esse sarau, além de estimular todos a trabalharem e de os 
envolver ludicamente com a palavra escrita ou falada, será 
uma boa ocasião onde cada aluno poderá afirmar-se como 
pessoa e poderá interessar-se pelo que os outros fazem e 
por aquilo que eles podem oferecer.

Segundo Vygotsky (1993), o indivíduo vai se constituindo, 
principalmente, nas interações sociais. Dessa forma, o 
domínio do conhecimento acumulado no decorrer da 
história da humanidade acontece a partir de um processo de 
mediação entre os indivíduos. Já no ambiente escolar, essa 
perspectiva redimensiona a relação professor x aluno, uma 
vez que a construção do conhecimento implica numa ação 
compartilhada, ou melhor ainda, no dialogismo, assim como 
nos propõe o conceito do professor Paulo Freire. 

O diálogo, o debate de ideias, os comentários sobre as 
leituras realizadas são muito importantes para que haja a troca 
de informações, confrontos de óticas diversas, exposições 
de opiniões que se complementam ou se opõem. Tudo isso 
traz, consequentemente o desenvolvimento dos sujeitos 
envolvidos nesse processo. O pensamento de Vygotsky é 
similar ao conceito de Paulo Freire quanto à consciência 
do inacabamento. Segundo Freire (2001): “onde há vida, há 
inacabamento. Tanto o professor quanto o aluno são seres 
em constante aprendizado e preparação. O inacabamento é 
próprio da experiência humana”. E, sendo seres inacabados, 
incompletos, a completude se faz quando busco no outro - 
ou junto com ele – o conhecimento que preciso para ir me 
desenvolvendo e me constituindo. 
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As trocas feitas num sarau – ou qualquer outro evento 
literário coletivo – são riquíssimas, pois aprendo trocando 
experiências e impressões do mundo com as outras pessoas. 
É esse encontro de diferentes consciências num mesmo 
acontecimento que possibilita uma rica gama de aprendizados 
trocados e o surgimento de uma maior motivação nos 
envolvidos. Ainda segundo Freire (2001): “a consciência 
de que somos inacabados é que nos instiga a pesquisar, 
perceber criticamente e modificar o que está condicionado, 
mas não determinado, passando então a sermos sujeitos e 
não apenas objetos.” A partir disso, vemos que aquilo que 
falta em nós podemos encontrar no outro e que as minhas 
indagações - frente ao mundo e às pessoas - acabam por 
me mover, entusiasticamente, na direção de tentar buscar 
respostas.

A nossa presença na vida não deve ser a de quem 
nela se adapta, mas a de quem nela se coloca. Deve ser a 
posição de quem não é apenas objeto, mas sujeito também 
da História. Assim como as barreiras são difíceis para o 
cumprimento de nossa tarefa (histórica) de mudar o mundo, 
sabemos também que os obstáculos não são eternos. Uma 
proposta pedagógica que estimula a participação, a atuação 
(e não a passividade), a consciência crítica e o dialogismo 
constante é uma proposta que possibilita que os estudantes 
se façam sujeitos e não meramente objetos não só de suas 
histórias pessoais, mas também da própria história da sua 
comunidade, de sua coletividade.

Conclusões
A partir das ideias de Paulo Freire, de Celéstin Freinet e de 

outros autores procuramos, aqui neste trabalho, estabelecer 
- para dinamizar nossas aulas e motivar os estudantes a 
lerem mais – dois tipos de estratégia: a primeira se baseia na 
utilização de livros (ou jornais, revistas, letras de músicas, 
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jogos de RPG e etc) que sejam adequados aos estudantes 
de determinada turma. Vimos que, para essa tática encontrar 
êxito, é preciso que o educador conheça bem os estudantes 
com os quais está trabalhando. É preciso que esse professor 
conheça, reconheça, valorize e utilize os saberes que cada 
educando carrega dentro de si e que traz para o meio escolar. 
Não é possível que se ignore aquilo que o aluno é, pensa ou 
faz. Conhecer bem o estudante é saber como trabalhar com 
ele, é saber bem quais livros poderão despertar o possível 
leitor usual que há em cada um desses aprendizes.

Outra estratégia interessante e que se mostrou, a partir 
da nossa pesquisa, como sendo válida é o uso de saraus 
como espaços para dialogismos enriquecedores (professor 
x alunos e alunos x alunos). Não só serão momentos de 
trocas, mas também de oportunidades para os estudantes e 
o professor aperfeiçoarem as suas capacidades intelectuais, 
psicológicas e sociais. Através da leitura (oralidade), o 
educando poderá exercitar a melhor pronúncia, a expansão do 
repertório vocabular e a oratória. Através da escrita (os textos 
do sarau podem ser- e é bem melhor que sejam - produzidos 
pelos próprios alunos), o aprendiz pode desenvolver as suas 
técnicas redacionais, o seu modo de escrever, o seu estilo. 
Fora que, ao ter uma atuação maior na aula, o estudante 
se sente mais estimulado a comunicar-se e a expressar-se 
bem mais. O que coopera em muito para a motivação que 
desejamos alcançar.
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Marina Escobar de Kinjô*

É O POVO (MUNDO) QUEM EDUCA?
IS THE PEOPLE (WORLD) WHO EDUCATE?

Ao falar de educação, normalmente, aparece na 
nossa mente uma imagem: a imagem da escola 
como instituição certa no tempo e no espaço, e 

que “fora dela” não há educação.

Será que somente a escola ensina e educa? Como 
perguntar não ofende, nos atrevemos a perguntar: O que é 
educar?

Será:
 - extrair
- pautar
- abrir horizontes
- alimentar buscar e curiosidades
- potencializar

*Doutora em Educação pela USP, professora na UNIP.

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa 
a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”.



        TEMA       60

- ensinar?
Ou como outros afirmam:

- moldar
- colocar limites
- integrar no mundo cultural
- propiciar instrumentos e elementos para a 
convivência?

Realmente todos os termos fazem parte desse conceito e, 
numa visão complexa, eles formam parte do quebra-cabeça 
de educar e até de conhecer.

Sem pretender estudar a diferença entre conhecer 
e educar, pensamos possa ser interessante uma breve 
digressão epistemológica a fim de pontuar o sentido de 
conhecimento ( X educação em alguns contextos). Segundo 
a visão de Adam Schaff, trazemos aqueles três modelos 
clássicos dos processos do conhecimento:

1. Mecanicista,
2. Idealista,
3. Interacionista

Na visão Mecanicista é predominante o papel do objeto 
sobre o sujeito, onde o sujeito pode ser considerado um ser 
passivo, que contempla através do aparelho perceptivo o 
objetivo que existe em si.

De acordo com esta visão mecanicista o conhecimento 
(será a educação também?) é uma cópia, um reflexo, e 
continuando com a visão de Schaff temos sobre o mecanismo:

Pressupõe que o sujeito seja um agente 
passivo, contemplativo e receptivo, cujo papel 
na relação cognitiva é o de registrar estímulos 
vindos do exterior, Papel semelhante ao 
espelho. As diferenças entre as imagens da 
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realidade percebidas pelos diferentes sujeitos 
que conhecem, reduzem-se às diferenças 
individuais ou genéricas do aparelho 
receptivo1.

A impressão que esta visão nos passa é a de tratar-se 
de uma forma isolada, ou de uma abstração da cultura, do 
mundo, do povo, na qual o sujeito conhecente, fica reduzido 
a um ser biologicamente determinado e onde o processo, se 
é que podemos falar de processo, de conhecimento, resulta 
dos registros sensoriais e do que provém do mundo exterior.

Na visão idealista, o que predomina é a ação do sujeito 
sobre o objeto, esse objeto do conhecimento passa a ser 
compreendido como produção. Podemos considerar que 
se trata de um avanço, comparado com os antigos modelos 
materialistas, ao reconhecer o sujeito como criador da 
realidade, mas parece uma visão incompleta ou distorcida 
em função da totalidade.

Podemos distinguir nesta segunda visão, idealista, dois 
tipos:

• Os idealistas subjetivos, aqueles que 
consideram os objetos e os fenômenos como 
criação da consciência do indivíduo.
• Os idealistas objetivos, os que defendem 
o seguinte: os objetos e os fenômenos são 
produtos de uma razão absoluta que existe 
fora da consciência humana. Devemos 
lembrar que alguns idealistas chegam a 
negar a possibilidade de conhecer o mundo 
(exemplo disto o agnosticismo kantiano).

Na visão interacionista, pressupõe-se a não existência 
de uma relação de preponderância entre sujeito e objeto, o 
que existe é a interação entre ambos e mesmo que o sujeito 

1-SCHAFF, Adam. História e Verdade. São Paulo: Martins Fontes, 1975, p.73-74
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exerça um papel ativo, encontra-se submetido a diversos 
condicionamentos e determinações socioculturais, isto é, à 
sua bagagem, elementos que introduzem na realidade uma 
visão socialmente transmitida.

Pois bem, em relação ao conhecimento (também 
educação), alguma ou algumas destas linhas de visão, 
responderão a nossa pergunta: o que seja conhecimento 
(educação), ou pelo menos, nos darão uma tênue luz, sobre 
o conhecimento.

Conhecimento e Educação são realidades, momentos, 
situações, etc, por vezes simultâneas. Há situações históricas 
de muito conhecimento e aparentemente com pouca ou 
nenhuma educação.

Essa educação dada pelo “povo-mundo, pela cultura e os 
seus meios, não necessariamente de forma exclusiva pelas 
instituições: escola/família” nos remete ao cineasta Frèdèric 
Rossif quando descreve o ser humano.

Diria talvez que o homem, em qualquer lugar, 
é um nômade do amor (...).  Nessa breve 
Luta que é a nossa passagem sobre a Terra, 
diante da imensidão do tempo, nós buscamos. 
Fazemos o percurso de um combatente em 
busca do quê? De alguns oásis – não para 
descansar, mas para tentarmos ser felizes. A 
característica do deserto é oferecer miragens, 
sem nos devolver qualquer eco. Perseguimos 
então a miragem mais distante, cada vez 
mais distante, sem jamais obtermos qualquer 
resposta. No final de tudo, alcançamos a 
miragem, que para alguns é o paraíso, para 
outros a paz eterna, para outros, ainda, a morte 
biológica. A travessia da vida oferece alguns 
momentos de amor, que são, entretanto, oásis 
de felicidade, num deserto sempre indiferente. 
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O importante é indagar, não é obter respostas2.

É desse humano que como nômade do amor, caminha 
e entrecruza os seus caminhos, com a sua bagagem, mas 
aberto a esses oásis, que no pensamento de Rossif, e nós 
aplicamos ao nosso começo: “Ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo”, para conhecer a arte atual, sem 
desconhecer a antiga, apreciar a beleza das cores do arco 
íris na sua totalidade e entrever uma “sabedoria”, um sabor 
de vida, de sociedade, de mundo.

Educação/conhecimento para criar uma espécie de 
humanos novos, onde os sons extraordinários que produzem 
a melodia própria, os oásis de encontro e comunhão, 
o respirar democrático e respeitoso da comunhão, da 
imanência para a substância do sonho e da construção, ou 
pelo menos da manutenção, desse mesmo ideal de paraíso. 
Rever e reescrever novas melodias, que possam relembrar 
as memórias de futuro, porque se conhece o passado. O 
ambiente democrático, de comunhão e de interação poderá 
ser um espaço de percepção e de novo caminho. Rupturas, 
manutenção, num sentido de futuro-presente, superando o 
passado.

Finalmente, trazemos nosso título do artigo para 
encerrar nosso percurso: é o povo (mundo) quem educa? O 
sentido que realmente nos interessa neste enquadramento 
epistemológico é aquele que surge da interação, desta rede 
que se forma na leitura e releitura, assim como na nova 
reinterpretação dos fatos, inclusive poder fazer como Dante 
Alighieri, uma nova Divina Comédia, isto é, uma percepção-
ação para a nova espécie de humanos, que posam repetir 
aquela experiência narrada por Gilberto Dimenstain em 
“Fomos maus alunos”:

2-ROSSIF, Fréderic, In: Revista Correio da Unesco. Rio de Janeiro, maio de 1975, p. 4



        TEMA       64

Quando estava em Nova York, me convidaram 
para ver uma exposição da Divina Comédia, pela 
Internet, feita por garotos de Harlem. Eram os 
garotos mais barra pesada do Harlen espanhol, 
do Harlen negro, e um grupo de professores 
decidiu ensinar Dante Aligheri no Harlem.  Aquilo 
me parecia tão exótico como ensinar a dança de 
Punjab na baixada fluminense. Fui lá. Os garotos 
mostravam uma página na Internet, explicavam 
Dante e todas as camadas do inferno e do paraíso. 
Em cada camada eles pegavam ícones do mundo 
deles: Gandhi, Luther King (...).
Então questionei: mas como vocês conseguiram 
ensinar Dante aqui no Harlem? Responderam-me: 
Olha em primeiro lugar porque amamos Dante. 
Então começamos a trabalhar com o Dante que 
existe dentro de cada um deles. Fizemos um traço 
de Florença com Harlem. O Harlem passou por um 
processo de Renascimento na época. Trabalhamos 
a questão de perseguição, incompreensão (...) 
enfim, trabalhamos com os vários infernos e 
paraísos de cada um. De repente o Dante ficou 
dentro de cada um deles3. 

E corroborada por Rubem Alves na mesma obra, numa 
visão interacionista, empregando a analogia da confluência:

Tenho a seguinte teoria (eu disse só teoria, pois não tenho 
prova para isso); todos nós nascemos com determinados 
saberes. A aranha nasce sabendo fazer teia, o caramujo 
nasce sabendo fazer a concha (...).  Na Tora, para dizer que 
um homem teve relação sexual com uma mulher, diz “e 
ele conheceu a sua mulher e ela concebeu e pariu”. (...) O 
conhecimento é uma experiência prazerosa. Não só isso: é 

3-DIMENSTAIN, Gilberto e ALVES, Rubem. Fomos maus alunos. Campinas(SP): 
Papirus, 2003, p.64.
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um prazer que engravida as ideias. Diz William Blake: O prazer 
engravida. O sofrimento faz parir.”

(Gilberto) É interessante, porque conhecer, do latim, 
vem de nascer com (...) só se conhece de fato, alguma coisa, 
quando nascemos com ela (...)

(Rubem) Às vezes, as pessoas me perguntam: Quem 
foi que influenciou você? Eu digo: Ninguém... “influenciar, 
in-fluir” fluir de fora para dentro. Minha experiência tem 
sido a “confluência”: duas correntes que se encontram, se 
reconhecem, se misturam. Sabe, quando você tem duas 
taças de cristal? Elas estão em silêncio. Aí a gente bate uma 
na outra. Uma taça não influencia a outra. Uma taça fez a 
outra emitir o som que vivia, silencioso, no seu toque para 
provocar o outro a fazer soar a sua música (...). Sócrates dizia 
que todos nós estamos grávidos de beleza e que a tarefa do 
educador, como na história de A Bela Adormecida, é dar o 
beijo para despertar uma inteligência adormecida.
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Conceição Aparecida Viúde Fernandes*

O SABER E O PRAZER NO 
PROCESSO EDUCATIVO 

THE KNOWLEDGE AND PLEASURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Em todos os cinquenta anos de magistério, sempre 
defendi o desenvolvimento do saber, como objetivo 
pedagógico, porque é a única maneira pela qual 

as pessoas se tornam inteligentes autônomas, mentalmente 
sadias e possuindo  um senso moral crítico. E está muito 
claro que o meu objetivo do desenvolvimento do saber não é 
o mesmo que os objetivos escolares tradicionais. Sem dúvida 
alguma, a maior parte de nós mesmos, memorizou várias 
páginas de informações, sem o mínimo de interesse, na única 
intenção de passar exame após exame. Uma tal aprendizagem 
forçada asfixia a autonomia e o desenvolvimento, e, 
caracteriza, infelizmente, a atitude de numerosos estudantes 
universitários.

*Mestre em Educação pela PUC-SP, Doutora em Comunicação e Artes pela Universidade 
Mackenzie. Foi coordenadora na UnG, professora na PUC-SP. Colaboradora no CELARTH.

Investir nos anos iniciais de vida de uma criança é o caminho mais 
certeiro para pôr um país na rota do desenvolvimento.
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Ora, o que é que os alunos fazem na aula? Bem, a 
maior parte, senta-se e ouve o professor. Sobretudo, são 
solicitados a acreditar nas autoridades ou, pelo menos fingir 
que alimentam tal crença, quando são submetidos a exames. 
Sobretudo, são solicitados a recordar. Raramente se pede a 
eles que façam observações, que ultrapassem a repetição do 
que outra pessoa disse como ser verdadeiro.

Raramente são encorajados a fazer perguntas 
substantivas, embora lhes seja permitido indagar sobre 
detalhes administrativos e técnicos. Quantas linhas deve ter 
a resposta? A redação é pra nota? Quanto tempo é reservado 
para a prova? Praticamente, nunca se ouviu falar de um 
aluno que tenha sido solicitado a desempenhar um papel na 
determinação dos problemas dignos de estudo ou na seleção 
dos processos de investigação que deveriam ser usados. 
Examine-se o tipo de perguntas que os professores fazem 
nas aulas, e verificar-se-á que a sua maior parte consiste 
no que, tecnicamente, poderia ser denominado “perguntas 
convergentes”.

Assim, o que os alunos mais fazem na aula é adivinhar 
o que o professor quer que eles digam. Não será arriscado 
afirmar que a única aprendizagem que ocorre nas salas de 
aula é comunicada pela estrutura da própria aula. Que espécie 
de aprendizagem é essa? De que mensagem se trata? Eis 
algumas entre outras:

“- a aceitação passiva, é uma reação mais 
desejável às ideias do que uma crítica ativa. 
E segundo Paulo Freire, o homem é um 
ser dialógico, o homem que faz a leitura do 
mundo, dialoga com o mundo, se relaciona 
com ele... permite ser atravessado pelo 
mundo, pelo outro. É nessa interação mundo-
homem, homem-homem que o ser conhece e 
se conscientiza.”
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Sendo o homem um ser histórico, isto é, sujeito em relação 
dialética com o mundo, que ela transforma e que por sua vez 
o condiciona, é necessário acordar para a consciência. Paulo 
Freire vê a consciência como, a consciência de alguma coisa 
intencionada a algo com o qual se acha em interação. Ele 
rejeita a posição idealista que explica a transformação do 
mundo pelas mudanças operadas na consciência, aceitando 
a consciência como puro reflexo da realidade.

O homem é sujeito ativo em busca da realização 
de fins conhecidos, fins que podem ser conhecidos na 
discussão, nas estratégias do diálogo para o qual se requer:  
“Compreensão da unidade dialética em que se encontram 
solidários subjetividade e objetividade” 

O que nos proporciona como resultado a práxis humana, 
isto é, o agir conscientemente. Dialogar é permitir ser no 
mundo, segundo Freire, o mundo aqui considerado é também 
o outro, pois o ser humano é um microcosmos, dialogando 
e educando no diálogo, adquirido a capacidade real de 
construir o conhecimento e o conhecimento do mundo.

A Chave Necessária

Não é o que dizemos às pessoas que conta, mas o que 
conseguimos que elas façam. Levando para a sala de aula 
as estratégias do diálogo, os alunos são desafiado a pensar 
e a produzirem ideias, esclarecimentos e reformulações. 
Tanto para Vygotsky como Bruner, o diálogo em classe é a 
chave para desenvolver o pensamento e o descobrimento 
do pensamento é o caminho que se quer para melhorar a 
educação.

O diálogo estabelecido entre professor-aluno e 
aluno-professor, estimulará a criatividade, curiosidade 
e espontaneidade, favorecendo o nascimento de mais 
perguntas e consequentemente mais saber. O ato de educar 
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envolve ação e criação de situações para que todos os que 
fazem parte desse processo sintam prazer em aprender.

Outra mensagem de aprendizagem é que a descoberta de 
conhecimentos está além da capacidade dos alunos e, em todo 
caso, não é da conta deles, mas as etapas  de desenvolvimento 
segundo Jean Piaget, a inteligência e o conhecimento fazem 
parte da adaptação biológica. Segundo ele a inteligência 
provém da adaptação, de tal forma que há uma continuidade 
perfeita entre o que consideramos habitualmente como 
biológico e o que consideramos inteligência. Os sistemas 
sociais facilitam e servem de regulação às necessidades 
biológicas da espécie, em nutrição, sexo, e segurança. Por 
consequência, a moral, os valores, as atitudes, as relações 
interpessoais, a linguagem, etc, são uma extensão das nossas 
necessidades biológicas, nas quais os aspectos cognitivos 
e afetivos são intrinsicamente combinados.

Sendo assim, pedagogicamente falando, dever-se-
ia encorajar as crianças a utilizar a sua iniciativa e a sua 
inteligência no sentido de um operacionismo ou manipulação 
do meio exterior, porque é somente por uma troca direta com 
a realidade que se desenvolve a capacidade biológica de 
base, que leva à inteligência.

De acordo com James Heckman, prêmio Nobel de 
Economia, investir nos anos iniciais de vida de uma 
criança é o caminho mais certeiro para pôr um país na rota 
do desenvolvimento. “ É uma fase em que o cérebro se 
desenvolve em velocidade frenética e tem um enorme poder 
de absorção, como uma esponja maleável. As primeiras 
impressões e experiências na vida preparam o terreno sobre 
o qual o conhecimento e as emoções vão se desenvolver mais 
tarde. Se essa base for frágil, as chances de sucesso cairão; 
se ela for sólida, vão disparar na mesma proporção. Por isso, 
defendo estímulos desde muito cedo”- declarou Heckam à 
revista Veja, edição de 27/09/2017. E continua, 
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vamos pegar o exemplo da segurança pública. 
Há ao menos dois caminhos para mantê-la em 
bom patamar. Um deles é contratar policiais, 
que devem zelar pelo cumprimento da lei. O 
outro é investir bem cedo nas crianças, para 
que adquiram habilidades, como um bom 
poder de julgamento e auto-controle, que as 
ajudarão a integrar-se à sociedade longe da 
violência. Pois a opção pela primeira infância 
custa até um décimo do preço.

 Recaímos na velha questão: 
O jogo espontâneo da criança deverá ser o primeiro 

contexto no qual os educadores encorajam a utilização 
da inteligência e da iniciativa. “O jogo dá às crianças uma 
razão intrínseca para o exercício de sua inteligência e da sua 
curiosidade”, escreveu Constance Kamil.

É nesse desenvolvimento que, acreditamos, possa 
assegurar que o conhecimento e o senso moral sejam 
adquiridos; sempre lembrando, a nós todos , a quantidade de 
coisas que esquecemos em toda a nossa educação formal. 
Este esquecimento é em grande parte, o resultado duma 
educação que arrola muitas disciplinas sem tentar fazê-las 
interdisciplinares, para corresponder a qualquer coisa em 
nós. O conhecimento geral é construído lentamente como um 
todo organizado, indo a uma organização mais diferenciada 
e melhor organizada.

Dar maior ênfase ao pensar do que ao memorizar, 
levanta questões ligadas diretamente ao mundo da criança, 
por exemplo verdade, justiça, liberdade, bondade, e não só, 
considera relevante as questões do mundo adulto, ajuda a 
criança a descobrir os suportes para seus pontos de vista, o 
que desperta um enorme interesse por parte dos pequenos.

Quanto mais cedo nossas crianças puderem desenvolver 
suas habilidades de raciocínio, mais aptas estarão para lidar 
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com as várias disciplinas e situações que farão parte de seus 
futuros escolares e sociais. Ou seja, se admitirmos que o 
conhecimento é construído pela própria atividade da criança 
e pelo pôr á prova das suas ideias, não pode desenvolver-se 
senão numa direção: a da coerência rica e precisa. 

Para Dewey, a escola, não é uma preparação para a 
vida, mas a própria vida. Considerava a vida escolar e a 
vida social como indissociáveis e apontava o instrumental 
fundamental e necessário para a democracia. Segundo Dewey, 
a aprendizagem deverá ser essencialmente coletiva, assim 
como deveria ser coletiva a produção do conhecimento.

A aprendizagem colaborativa torna-se significativa 
quando as pessoas interagem entre si com o intuito de 
construir novas formas de  perceber e interpretar a realidade 
na qual está inserida, dai é que propostas desafiadoras, 
instigantes e envolventes possibilitariam a ampliação dos 
seus horizontes de compreensão e a produção de novos 
significados.

A estrutura da aula não sugere, em momento algum, que 
os processos de inquérito tenham qualquer importância. Já 
se ouviu falar que aluno tenha sugerido uma definição mais 
útil de alguma coisa que o professor já tivesse definido? Ou 
de um aluno que tenha perguntado: “Quem averiguou esses 
fatos?, ou de um aluno que indagasse: “O que é um fato?”

Ora, se refletirmos sobre o fato de que a maior parte 
dos ambientes de aula é organizada de tal modo que 
perguntas como essas nunca sejam feitas, poderemos 
acabar deprimidos. Há uma relação significativa entre  
desenvolvimento das habilidades do pensamento, desde a 
infância, de ensinar a pensar  e escolher por conta própria.

Na educação, enquanto forma de atividade humana, 
existe um agente- o educador- que através de uma série de 
atos (técnicas), modifica uma determinada matéria prima que 
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no caso é o educando. Essa modificação é feita segundo 
objetivos fixados, o que nos permite identificá-la como práxis 
ou como prática intencionada.

Dominação ou Libertação?

De acordo com os objetivos do educador, temos duas 
possibilidades na educação: ou o professor ignorando a 
realidade do educando como sujeito, o considera um ser 
passivo, a quem a sociedade deve moldar segundo os ideais 
que ela prescreve, ou o professor reconhece o aluno como ser 
ativo e a “educação como uma comunicação entre pessoas 
livres em graus diferentes de maturação humana”, devendo, 
nesse caso, os objetivos serem buscados em conjunto.

No primeiro caso, a educação é uma praxis de dominação 
do ser humano; no segundo, de libertação. Neste segundo 
caso, ensinar a pensar, no tocante ao desenvolvimento 
intelectual, diz respeito “a uma educação genericamente 
reflexiva, aquela que proporciona elementos para que os 
aprendizes cresçam com sua capacidade de raciocínio lógico 
cada vez melhor desenvolvida, aprendam a pensar por conta 
própria com segurança, de tal forma que consigam perceber 
as razões daquilo que lhes é dito, discutir tais razões, aceitá-
las ou recusá-las pela garantia dos argumentos que as 
acompanham e produzir razões e argumentos válidos para 
suas próprias afirmativas, conforme explicou Lipman. Ou 
por outra, é aquela educação que os ajuda a desenvolver 
atitudes reflexivas frente à realidade ou às situações de que 
participam, auxiliando-os no seu próprio processo de tomada 
de decisões.

Estas habilidades de raciocínio, por certo, serão 
adquiridas se conseguirmos que as crianças saibam 
estabelecer inferências, identificar relações, distinguir 
com clareza, ligar, avaliar, definir, fazer inferências válidas, 
dar razões cada vez mais adequadas para as opiniões que 
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expressam, perceber consequências do que dizem ou fazem, 
etc. E tudo isto, será mais facilmente desenvolvido se os 
alunos aprenderem a conversar de maneira disciplinada entre 
si; falando cada um por sua vez; escutando atentamente seu 
colega de discussão até que ele conclua o que tem a dizer, 
complementando ou construindo ideias a partir do que os 
colegas dizem, aceitando ou não as razões apresentadas 
pelos seus pares; justificando, por sua vez, o que aceitam 
ou deixam de aceitar.

 Considere-se, por exemplo, de onde provém o 
conhecimento. Ele não está simplesmente lá no livro, 
esperando que alguém o apanhe e “aprenda”. O conhecimento 
resulta da formulação de novas perguntas, muito amiúde, 
novas, sobre velhas perguntas. O ponto fundamental é o 
seguinte: 

Uma vez que tenhamos aprendido a fazer 
perguntas - perguntas substanciais, relevantes e 
apropriadas - teremos aprendido como aprender 
e ninguém nos impedirá de aprendermos 
o que quisermos ou precisamos saber.

A mais importante aptidão intelectual que o homem 
desenvolveu ao longo de toda a sua existência - a arte e a 
ciência de fazer perguntas - não é ensinada nas escolas. 
Fazer perguntas é comportamento. Se não as fizermos não 
aprenderemos. Dewey sublinhou que o papel atribuído a um 
indivíduo num meio, isto é, o que lhe é permitido fazer - é o 
que o indivíduo aprende.

“Ser introduzido nos fundamentos e condições 
do conhecimento e não meramente no 
conhecimento em si é o que qualquer criança 
epistemologicamente astuta pode solicitar”

O objetivo da educação, portanto, não consistirá na 
transmissão de verdades, informações demonstrações, 
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modelos, e sim em que o aluno aprenda, por si próprio, a 
conquistar essas verdades, mesmo que tenha que realizar 
todos os tateios necessários por qualquer atividade real.

O Conhecimento Humano
é Essencialmente Ativo

“Conhecer um objeto é agir sobre e transformá-lo, apre-
endendo os mecanismos dessa transformação vinculados 
com as ações transformadoras. Conhecer é, pois, assimilar 
o real às estruturas de transformações, e são as estruturas 
elaboradas pela inteligência enquanto prolongamento da 
ação”, segundo Piaget.

A posição interacionista de Paulo Freire é bastante 
clara: os homens, enquanto seres em situação, encontram-
se imersos em condições espaços-temporais que neles 
influem  e nos quais eles igualmente influem, consistindo o 
desenvolvimento nesta interação construtivista.

Existe um caminho possível para o desenvolvimento do 
pensar em crianças e jovens, através da escola, intimamente 
ligado à uma metodologia adequada, porque a ação de 
ensinar do professor e a de aprender do aluno fazem parte de 
um mesmo processo: a educação, que é comunicação, e na 
qual estão envolvidos professores e alunos que é a validade 
do Programa de Filosofia para Crianças e Jovens.

Há uma relação significativa entre o desenvolvimento 
das habilidades de pensamento, desde a infância, através 
da aplicação desse programa de filosofia para crianças de 
Matthew Lipman e uma educação efetivamente libertadora. 
Ou seja, aquela educação que permite à criança e ao jovem 
irem se tornando pessoas ou sujeitos por conta própria, 
através do desenvolvimento de suas capacidades pessoais 
de pensar e de escolher. 
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“O programa de filosofia para crianças, 
tenta desta maneira,  fornecer um modelo 
do que é apresentar informação às crianças 
numa atmosfera de apreciação e julgamento 
reflexivo, em vez de numa atmosfera de 
aceitação passiva e não crítica ou de 
indiscutível descrença”, conforme Lipman.

O programa é destinado às crianças desde a pré-escola 
até o ensino médio, de modo que o aluno possa, através 
de histórias acessíveis ao seu nível de leitura, identificar 
conceitos filosóficos da máxima importância para sua 
própria vida e que serão discutidos em sala com ajuda de 
seus colegas e coordenação do professor; tais discussões 
desenvolverão uma atitude reflexiva, crítica, autocorretiva, 
que será internalizada e se tornará parte integrante do 
comportamento de cada um.

O currículo do programa de filosofia inclui seis livros 
textos, com seus respectivos manuais de exercícios e planos 
de discussão: lógica,ética, estética,metafísica, epistemologia, 
filosofia social e filosofia das ciências.

1- O programa “Elfie”, cuja temática é a descoberta da 
experiência, atendendo a faixa etária dos seis anos.

2- O programa “Issao e Guga”, para crianças de 1ª e 
2ª anos do fundamental 1, consiste, na sua maior parte de 
conversações, porque estas crianças estão preocupadas 
tanto com a linguagem e ideias, quanto com animais, 
pessoas e coisas do mundo que as cerca. Entre os 
conceitos que Issao e Guga questionam, estão:fazer de 
conta e realidade; medo e coragem; fazer e dizer;verdade e 
beleza. Visa auxiliar as crianças a pensarem sobre o mundo, 
encorajando-as a adquirirem habilidades de investigação e 
raciocínio. É mostrado às crianças como essas habilidades 
cognitivas podem ser aplicadas aos conceitos pelos quais 
compreendemos o mundo da natureza.
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3- O programa “Pimpa” para crianças das 3ª e 4ª anos do 
fundamental1, dá ênfase ao desenvolvimento das habilidades 
de raciocínio e de investigação, tais como generalizar , 
classificar, desenvolver conceitos, fazer comparações, 
oferecer contra exemplos, usar analogias, contradições e 
seriações.

4- O programa  “A descoberta de Ari dos Telles” aos 5º e 6º 
anos do ensino fundamental 1, é o texto central do programa 
de filosofia. Ele lida com as ferramentas básicas do raciocínio, 
técnicas do raciocínio crítico, a lógica formal e informal que 
as crianças, nos anos subsequentes, irão aplicar a problemas 
específicos das áreas de ciências exatas, ciências humanas 
e estudo de línguas.

5- O programa “Luisa”, para o 7º , 8º e 9º ano, do ensino 
fundamental, é uma continuação de “A descoberta de Ari 
dos Telles” e uma introdução à investigação ética. Fornece 
os conceitos (bom, certo, justo, etc) e os pré requisitos 
básicos de raciocínio, (consistência,verdade, relações 
básicas), necessários para o pensamento independente sobre 
assuntos éticos. Luísa mostra Ari e seus amigos tentando 
aplicar as habilidades de raciocínio, que aprenderam em “A 
descoberta de Ari dos Telles”, às categorias morais do dia 
a dia. O objetivo de Luísa não é doutrinar, mas fornecer as 
ferramentas da investigação para que os jovens  possam se 
tornar, por si mesmos, mais atentos e reflexivos.

6-Os programas “Suki” para o 1º ano do ensino médio, 
cujo tema é a estética (especialmente Literatura) e “Mark”, 
para os últimos anos do ensino médio, e que tem como tema 
a filosofia social e política.

Cada programa é acompanhado de um manual para 
o professor com umas 350 a 400 páginas de exercícios e 
introdução ao tema e ideias principais.  Estes exercícios são 
variados, “progressivos e sequenciais, procurando adaptar-
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se ao nível de discussão e das idades”, estabelecendo uma 
seriação fundamentada e coerente entre os diferentes níveis.

 Por último, é importante frisar que a mesma destreza 
aparece em diversas ocasiões em diferentes exercícios, 
ao longo da proposta, procurando aprofundar a discussão, 
clareando mais as ideias, situando a reflexão sobre o tema 
correspondente no nível de preocupação dos próprios alunos.

Os textos de leitura das histórias são apresentados 
em contextos condizentes com a capacidade de leitura das 
crianças, e os professores coordenadores devem saber 
ouvir atentamente o que elas dizem, reconhecer os padrões 
lógicos de suas narrativas e a dimensão filosófica de seus 
interesses e devem ser habilidosos ao dirigir as discussões 
e encorajarem as crianças a pensar por si mesmas.

O diálogo implica relação horizontal de pessoa a pessoa, 
sobre alguma coisa. Não há palavra verdadeira que não 
seja práxis, a palavra destituída de ação transforma-se em 
verbalismo.

O objetivo do programa de filosofia é fazer do diálogo 
um elemento básico do ensino, não só obedece ao que há de 
inerente à própria filosofia, mas é uma maneira de conseguir 
um ensino ativo num processo que não só tem como objetivo 
que os alunos aprendam a pensar, mas que aprendam a 
pensar por si mesmos, descobrindo sua própria capacidade 
de refletir.

O objetivo é generalizar atividades de pensamento, 
pensamentos filosóficos para que os alunos possam:

• definir as próprias ideias e crenças e ainda encontrar 
razões que as justifiquem;

• imaginar as consequências que as deduzem de suas 
próprias convicções e as suposições que as sustentam;
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• sair de sua própria perspectiva sobre o mundo e ser 
receptivo à dos outros;

• ter claro seus valores e as formas próprias de interpretar 
as experiências.

A preocupação maior da proposta do programa de 
filosofia é filosofar e não ensinar Filosofia.

É uma metodologia que propicia o acontecer do 
conhecimento nas crianças e nos jovens porque os faz 
trabalhar com as ideias de uma forma  cooperativa, isto é, 
dialógica. Há, nesta metodologia, algo de fundamental que 
é o esforço por transformar a sala de aula numa verdadeira 
comunidade de investigação, onde o diálogo rigoroso em 
torno dos temas propostos pelos alunos e pelo professor é 
um verdadeiro operar com ideias que acaba constituindo o 
conhecimento de todos, de uma forma cada vez mais rica.

A metodologia aqui proposta é fundamental para 
que, através do trabalho com o conteúdo, possam ser 
desenvolvidas as habilidades cognitivas necessárias ao 
desenvolvimento de nossos alunos. Para desenvolver tal 
afirmação citaremos textualmente algumas considerações 
sobre a natureza de uma discussão filosófica com crianças.

Filosofia e as 
Estratégias do Diálogo:

• o professor é questionador, provocador, impaciente, 
demonstra interesse e disposição para aprender, os alunos 
são motivados a se envolverem num diálogo que os desafia 
a pensar e a produzirem ideias.

• a metodologia: questionamento e discussão, o processo 
é mais importante que a conclusão.
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Características da 
Discussão Filosófica:

• é cumulativa ao invés de superficial e linear

• é participativa: falar, ouvir, refletir,reconsiderar

• é não- autoritária e anti-doutrinário

• preza os valores da investigação e raciocínio

• os participantes aprendem uns com os outros

• demonstra (sentido de) progresso, de algo realizado

• promove raciocínio ao invés de meramente suscitar 
opiniões

• há o máximo possível de diálogo entre alunos, ao invés 
de apenas diálogo aluno-professor.

Possível Sequência de 
Tipos de Questionamento:

• suscitar pontos de vista e/ou opiniões.

• ajudar os alunos a se expressarem: esclarecimento e 
reformulação.

• explicação e/ou desdobramento dos pontos de vista 
expressados pelos participantes.

• interpretação (exploração de significados)

• buscar consistência

• exigir definições

• buscar pressuposições subjacentes

• indicando falácias
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• exigir razões

• pedir aos participantes para dizer como sabem

• suscitar e examinar alternativas.

Na proposta pedagógica de Paulo Freire: uma educação 
conscientizadora e libertadora, com um método ativo, 
dialógico e crítico, encontramos no diálogo o valor 
fundamental do processo educativo e adotamos como 
pressuposto, o que Paulo Freire afirma:

“... o conhecimento não se estende ao 
que se julga sabedor até aqueles que se 
julga não saberem: o conhecimento se 
constitui nas relações homem-mundo, 
relações de transformação e se aperfeiçoa na 
problematização crítica destas realizações”.

Paulo Freire é enfático no tocante ao método dialógico:

“ o sujeito pensante não pode pensar sozinho. 
Não pode pensar sem a co-participação de 
outros sujeitos no ato de pensar sobre o 
objeto. Não há “penso” mas um “pensamos” 
que estabelece o “penso” e não o contrário. 
O fato de o ser humano viver com o mundo ( 
e nisto consiste sua dimensão cultural), leva  
a afirmar a existência de uma característica 
primordial deste mundo cultural e humano que 
é a intersubjetividade e a intercomunicação. 
Uma das manifestações mais profundas desta 
intersubjetividade é o diálogo. 

Segundo Paulo Freire, “diálogo é este encontro dos 
homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não 
se esgotando, portanto, na relação eu-tu”.

Vêem-se aí claramente os requisitos de uma educação 
dialógica: humildade, fé, confiança no outro, amor, 
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criticidade, esperança. O verdadeiro diálogo não é um 
passatempo intelectual, pois envolve engajamento com o 
mundo. Tal pressuposto vai encontrar sólidos fundamentos 
na psicologia, especialmente nas teorias de Piaget, onde 
encontramos indicações contundentes relativos ao fato de 
que o “conhecimento humano é um processo contínuo de 
construção e ao fato de que tal construção é extremamente 
facilitada pelo diálogo e é, por ele, tornada cada vez mais 
rica”. (Jean Piaget)

Se o conhecimento não se estende, mas se constitui  
ativamente, operatoriamente, nas pessoas e se aperfeiçoa 
na problematização crítica, que exige a troca constante com 
os outros, como se pode trabalhar de maneira produtiva, em 
sala de aula, nesta linha ou nesta direção? Por que. então, não 
propiciar aos nossos alunos esta oportunidade de estarem 
operando seus próprios pensamentos, falando?

Quando nos perguntamos pelo como, encontramos na 
filosofia para crianças ações a serem feitas sempre e há passos 
ou etapas que precisam ser percorridos sistematicamente.

Ações a Serem Feitas Sempre:

a) Os alunos devem falar,

    A fala, a linguagem, opera o pensamento. A fala ativa 
o pensar, provoca-o, desencadeia-o, organiza-o,e é por ele 
organizado. Prova disto, nós mesmos os professores. Nosso 
pensar ficou mais claro, mais organizado para nós mesmos, 
quando começamos a ter que falar em  sala de aula, para 
oferecer explicações a nossos alunos.

b) O alunos devem falar a respeito do tema em 
pauta,

Falar a respeito do tema  em pauta e não a respeito de 
qualquer tema que lhes venha à mente é uma condição básica, 
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porque conseguir permanecer fiel ao tema em pauta é garantir 
a coerência do discurso  e facilitar a sua organização interna. 
Essas qualidades são fundamentais para a linguagem e o 
pensamento.

É preciso esclarecer que o tema em pauta é escolhido 
de comum acordo pela classe ou proposto pelo professor.

c)  Falar cada um na sua vez,

Na prática podemos fazer isto com nossos alunos 
e organizar com eles exercícios constantes de diálogos 
produtivos. É fora de propósito um grupo estar debatendo 
um tema e todos estarem falando ao mesmo tempo. Quando 
isto ocorre, ninguém se entende.

d)  Ouvir o que dizem os colegas,

Para poderem falar do tema em pauta e, portanto, 
garantir a coerência e a organização de suas falas, os alunos 
precisarão saber ouvir o que dizem seus colegas.

Ouvir e prestar atenção, são qualidades que devem 
e podem ser desenvolvidas solicitando aos alunos que 
mostrem a relação do que falam com o que os outros falaram 
anteriormente.

e) Dar razões ou apresentar justificativas, ou ainda, 
argumentar adequadamente,

Ao existir essa atitude, o professor se propõe a pedir 
sempre, em todas as ocasiões e a todos os alunos que 
apresentem razões, justificativas ou argumentos para suas 
afirmações.

O costumeiro “porque sim”, não é argumento. Vários 
professores dizem isso aos seus alunos e, em algumas 
ocasiões, lhes pedem uma argumentação mais sólida.
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f) Utilizar outras formas de expressão das ideias 
que não só a expressão oral,

É necessário pedir aos alunos que se expressem por 
escrito, ou por gestos, através de teatro, ou de desenho, ou 
de pintura, ou de música, etc., já que o ser humano é um ser 
muito rico na sua expressão e não pode ficar só na palavra.

Etapas ou Passos,
a Serem Percorridos

Garantindo-se as ações referidas no item anterior, 
propomos que as unidades do texto do aluno sejam 
trabalhadas seguindo-se os seguintes passos:

a) Leitura individual silenciosa para identificação do 
contexto.

b)  Leitura em voz alta, de um episódio, feita pelos alunos 
lendo, cada um, um pequeno trecho.

O pequeno trecho a ser lido pode ser uma frase ou um 
parágrafo. Pede-se um aluno que inicie a leitura. A seguir 
outro dá a continuidade à leitura, posteriormente, outro e 
assim por diante.

É fundamental que todos os alunos tenham oportunidade 
frequentes de lerem os textos em voz alta.

Quando se tratar de texto em que há diálogos, pode-se 
pedir aos alunos que os leiam como se fossem personagens, 
ficando, algum deles, encarregado das passagens em que as 
falas são anunciadas.

c) Levantamento de questões pelos alunos, a partir do 
texto lido.

Terminada a leitura, os alunos são convidados a retomarem 
o texto individualmente e a identificarem alguma indagação 
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que o mesmo possa ter provocado neles. Tal indagação, de 
preferência, deve ser expressa na forma de uma pergunta. 
Quando não, deve-se pedir ao aluno que a transforme  numa 
pergunta.. (Há um grande esforço de eleboração mental no 
buscar indagações a partir de um texto e especialmente no 
expressar tal indagação na forma de pergunta).

Solicita-se aos alunos que levantem uma das mãos 
quando já tiverem suas perguntas elaboradas. À medida em 
que vão levantando as mãos o professor pede a eles que as 
digam em voz alta e as vai registrando, por escrito, no quadro 
ou em folhas grandes de papel colocando, ao final de cada 
questão o nome do seu autor.

Há alunos que demonstram ter uma indagação mas 
têm dificuldade em expressá-la adequadamente. Nestes 
casos, pode-se pedir aos outros alunos que colaborem na 
formulação da pergunta. Quando isto ocorre há um processo 
muito rico de co-participação.

 Há vezes em que, ao ser expressa uma questão por um 
aluno, outros alunos manifestem ter tido a mesma ideia, 
Neste caso pede-se a eles que digam suas questões e, uma 
vez confirmada a coincidência, registra-se no quadro ( ou nas 
folhas de papel) a questão e, ao final, coloca-se os nomes 
dos dois ou mais autores da mesma.

O importante é que todos os alunos, tenham oportunidade 
de dizer suas questões e de tê-las registradas no quadro. Mais 
importante ainda é que todos os alunos sejam capazes de 
elaborar questões e de expressá-las. O registro no quadro é 
um grande  incentivo para este resultado.

Observação: No início do processo os alunos tendem a 
apresentar um grande número de questões e, na sua maioria, 
questões repetitivas, muito simples e até ingênuas, mesmo 
assim devem ser levadas em conta e devem ser registradas. 
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Com o tempo as questões passam a ser complexas ou mais 
substantivas, diminuindo em quantidade e melhorando a 
qualidade. O professor pode colaborar para este avanço, 
procurando, após o primeiro mês de aula, questionar 
as questões dos alunos cobrando deles relevância, não 
repetição de questões já apresentadas, objetividade, relação 
com o texto lido, etc...

d)  Agrupamento das questões ou temas ou assuntos
Terminando o registro das questões no quadro (ou 

nas folhas de papel), pede-se aos alunos que as observem 
atentamente e identifiquem aquelas questões que tratam do 
mesmo assunto ou que tenham relação estreita uma com as 
outras. Ao fazerem isto os alunos devem justificar (apresentar 
razões) porque acham que uma questão trata do mesmo tema 
que a outra questão.

É um momento rico do processo especialmente porque 
provoca os alunos para pensarem sobre suas próprias 
questões e, principalmente, os provoca para estabelecerem 
relações entre as questões: relacionar as questões de 
acordo com os temas é estar relacionando ideias com 
ideias. E mais ainda: ao fazerem isto os alunos devem ser 
cobrados para dizerem as razões pelas quais ele relacionam 
uma determinada questão a outra questão ou a dizerem as 
razões pelas quais discordam, eventualmente, das relações 
estabelecidas pelos seus colegas. Ocorre, durante este 
processo, um grande esforço por relacionar, classificar, 
justificar e interpretar ideias.

Procedendo assim o resultado será um elenco de temas 
ou assuntos os quais estarão agrupando algumas questões.
Este elenco poderá ser constituído por dois, três, às vezes, 
até cinco temas. Cada tema agrupará duas ou três ou mais 
questões. Eis aí o programa de conteúdo pelo qual o professor 
começará o seu trabalho em cada capítulo. Tal capítulo é 
marcado pelos episódios de cada capítulo. Como todos os 



 87 TEMA

capítulos e episódios formam uma sequência, teremos por 
este processo, uma programação sequenciada  onde serão 
trabalhados os temas, de alguma forma, mais próximos dos 
interesses dos alunos.

Obtido o elenco dos temas ou assuntos, registram-se 
os mesmos no quadro, à frente o número das questões 
correspondentes. Escolhe-se, junto com os alunos, o tema 
por onde começar e inicia-se o trabalho de discussão (as 
vezes, há uma ou outra questão que, sozinha, indica um tema: 
trabalha-se o  tema a partir, apenas , desta questão).

O fato de os temas surgirem das questões levantadas 
pelos próprios alunos e, portanto,o fato de a programação 
de cada pequena unidade surgir, também, dos próprios 
alunos pode garantir que o interesse será muito maior do 
que se forem convidados (ou obrigados) a trabalharem uma 
programação que nada tem a ver com eles.

Importante: na etapa de levantamento das questões ou 
mesmo na etapa de seu agrupamento por temas, o professor, 
como um dos participantes, pode e deve apresentar alguma 
questão e pode indicar temas presentes nas questões para 
que sejam debatidos e trabalhados.

O texto da Pimpa I e II por exemplo foi preparado para 
provocar determinadas questões e, consequentemente, 
propiciar o trabalho (discussões, exercícios, trabalhos em 
grupos, projetos,etc) a respeito de determinados temas 
que os autores julgaram adequados ao desenvolvimento 
cognitivo dos alunos e ao desenvolvimento de domínio das 
habilidades linguísticas e operações de linguagem. 

Tais questões e temas podem ou não surgir em um 
determinado episódio. Se surgirem, devem ser trabalhados 
neste momento. Caso não surjam, duas situações se colocam 
ao professor:
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1- São questões e temas que são pré-requisitos para 
habilidades e conhecimentos futuros. Neste caso o professor 
introduz a questão e o tema, justificando sua necessidade 
aos alunos, e o trabalha. 

2- São questões e temas que não só são pré-requisitos 
para habilidades e conhecimentos futuros. Neste caso  
o professor não deve introduzí-los, aguardando outros 
episódios, pois, como regra, os temas são retomados em 
vários momentos no texto lido e nas sugestões de exercícios 
e planos de discussão.

Trabalho Com os temas
(Discussão e Exercícios)

Cada tema escolhido pelos alunos (ou proposto pelo 
professor), deve ser trabalhado cuidadosamente, procurando-
se fazer os alunos operarem efetivamente com as ideias e 
com as situações envolvidas no mesmo.

Como esta etapa do processo, via de regra, acontecerá em 
aulas diferentes daquela em que o texto foi lido e as questões 
levantadas, sugerem-se os seguintes procedimentos:

1- Releitura do texto da aula anterior (feita pelo professor 
ou por um dos alunos, sendo acompanhado, em voz baixa, 
pela classe toda).

2- Releitura, pelo professor, das questões levantadas na 
aula anterior. Os alunos devem ter um caderno onde anotam, 
a cada aula, as questões.

3- Retomada rápida dos temas identificados e retomada 
do tema escolhido para ser trabalhado em primeiro lugar, 
relendo-se, no caso, as quetões relativas a ele e buscando-
se situá-lo no contexto do episódio lido.

4- Início propriamente dito da discussão dos temas. Pede-
se a um dos alunos que tente responder à primeira questão 
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relativa ao tema e que justifique sua resposta. Pode-se,a 
seguir, ao autor da questão que diga se está satisfeito com a 
resposta e por que. Após isto pergunta-se aos demais alunos 
se têm algo a acrescentar ou se têm respostas diversas da 
que foi dada.

À medida em que estas provocações vão sendo feitas, 
ideias sobre o tema e as questões vão sendo expostas, 
está iniciado o diálogo. Esgotado o interesse pela primeira 
questão propõem-se uma segunda e uma terceira e outras 
mais se houver.

No momento julgado oportuno pelo professor, propõem-
se aos alunos os planos de discussão ou os exercícios do 
manual do professor, previstos para cada episódio de cada 
capítulo do texto.

5- Os planos de discussão e outras atividades apresentadas 
no manual foram concebidas  visando o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas e a realização de operações de 
linguagem, no caso da Pimpa. Tal desenvolvimento deve ser 
buscado intencionalmente (aí estão os objetivos do trabalho 
do professor- ensino, e do trabalho dos alunos-aprendizagem). 
A avaliação nada mais será do que a verificação contínua de 
sua obtenção com vista ao que fazer: retornar ou prosseguir 
no trabalho.

Planos de discussão, exercícios e atividades são recursos 
que devem estimular a aprendizagem e o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos.

6- A partir destes procedimentos que podemos chamar de 
básicos, podem e devem ser criados outros como variações 
ou alternativas a eles. Com o tempo, por exemplo, podemos 
não escrever as questões no quadro e, já discutí-las à medida 
que vão sendo levantadas. Tais variações ficam por conta da 
criatividade do professor.  
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Podemos, portanto, concluir que alcançando o objetivo 
do programa de Filosofia para Crianças que é a “discussão”, 
que leva à interação através da nucleação das questões, 
mas que tem suas  exigências apresentadas nas ações que 
devem ser feitas sempre, teremos alunos que lêem, escutam, 
observam, refletem, dialogam, interagem, defendem, 
argumentam e crescem no seu pensamento, mas já não um 
pensamento linear e individual senão um pensamento”social” 
que faz parte da construção do seu conhecimento. 

Como define Piaget:”A inteligência é um sistema de 
operações vivas e atuantes”. Isto evidencia que Piaget 
atribuiu um papel ativo à pessoa, priorizando o que ela 
faz sobre o mundo. O conhecimento deve ser construído 
pela atividade da criança, ao invés de ser adquirido por um 
recipiente passivo, como propõe a concepção atual das 
nossas escolas. O funcionamento intelectual nada mais é 
do que uma extensão especial do funcionamento biológico 
e suas características invariáveis são as mesmas que se 
encontram  na atividade biológica. A motivação fundamental 
é intrínseca, ou seja, o ser humano possui um ser íntimo, 
latente ou evidente que é a capacidade de explorar, manipular 
e transformar o mundo.

As experiências têm uma necessidade de abstração 
reflexiva, (elemento fundamental no programa de Filosofia 
para crianças), e segundo Piaget:

“envolve a projeção em um nível mais elevado 
de compreensão e a reordenação naquele 
nível. Este é o verdadeiro significado da 
aprendizagem: o conhecimento adquirido um 
nível é transposto para um nível mais elevado 
e reconstruído neste nível mais elevado de 
abstração”.
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Neste programa o efeito construtivo de confrontar, 
comparar, como nas comparações convencionais por 
exemplo, que brincando as crianças vão completando: forte 
como...,; brilhante como...; teimoso como...etc.

O efeito construtivo de confrontar, o inesperado com 
a realidade, desperta a curiosidade da criança e a leva a 
buscar novas soluções e a refletir sobre as interferências 
necessárias à solução. “A aprendizagem, diz Inhelder, é 
um processo constantemente renovado de síntese entre a 
continuidade e a novidade”.

A educação que estamos oferecendo, atualmente, não 
está formando pessoas que se aproximem do ideal de 
racionalidade, isto é, que pensem fluentemente o conteúdo 
genuinamente apropriado.

Constatamos através de jornais e revistas: “vestibulando 
não sabe pensar...” “Juventude... ela é pobre de idéias...”, 
Os  alunos que chegam às universidades, acumularam 
propriedades intelectuais, mas não são capazes de fluir 
nestas ideias, isto é, pensar por si mesmos.

Pensar é algo que se aprende e se deve ensinar, como 
ensinamos toda e qualquer disciplina. O ensino tradicional 
trata o conhecimento como um conteúdo, um rol de 
informações, acontecimentos, fatos e coisas fragmentadas, 
sem relação entre si, sem estimular  o raciocínio, sem realizar 
o que poderíamos chamar de uma “educação genuinamente 
reflexiva”.

Os professores querem ensinar e fazer com que as 
crianças ouçam; mas isso é impossível, incontáveis vezes, 
Piaget repetiu:

“O conhecimento deriva da ação... Conhecer é 
portanto, assimilar a realidade, as estruturas 
de transformação, sendo essas as estruturas 
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que a inteligência elabora como extensão 
direta de nossas ações”.

Os fatos e informações são facilmente guardados quando 
o aluno os compreende: e compreender é, no fundo, perceber 
as relações nele implicadas. Quando apenas memoriza, 
esquecerá a maior parte das informações dentro de poucas 
semanas ou poucos meses.                       

“Se quisermos que alguém procure soluções, 
temos que apresentar-lhes problemas. Uma 
aula expositiva, por sua natureza não é uma 
aula de problemas, que provoque reflexão; 
pelo contrário, é uma aula que desvia a atenção 
do aluno do ato de refletir”.( T. Carraher)

Mudar as prioridades em educação, do aprender para o 
pensar, requer, com efeito, a redefinição da função da sala 
de aula, que precisa ser transformada em uma associação de 
alunos pensantes ou, mais precisamente em uma comunidade 
de investigação.

As crianças devem ter a liberdade de explorar, perguntar 
e descobrir por si mesmas, seja nos níveis sensório-motores 
e simbólicos, seja com base na ação ou pensamento 
internalizado. As crianças precisam conversar entre si, 
pois é assim que aprendem. O professor não está ali para 
dar aulas e demonstrações, e sim para observar, indagar e 
levantar contradições, como faz Piaget em seus experimentos 
a fim de levar as crianças a pensarem e descobrirem novas 
soluções, novas estruturas de raciocínio, assegurando uma 
melhor adaptação.

A Importância da Linguagem para 
o Desenvolvimento Cognitivo

O domínio da linguagem é condição insuperável que 
o homem enfrenta em busca da humanização. Não há 
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humanização à margem da linguagem, pois é por ela que se 
realiza no homem a manifestação do seu ser  e se desvela sua 
relação com ser-do-mundo.. Mas como argumenta Piaget, “a 
linguagem serve fundamentalmente para comunicar aquilo 
que já foi compreendido”. 

A linguagem, insiste ele, não constitui a fonte do 
pensamento lógico, mas é, ao contrário, estruturada pelo 
pensamento, sendo assim o que alguém expressa na sua 
fala não é apenas um conjunto de objetos pensados por ele, 
mas um horizonte que ele age com entendimento.

E como lembra Vygotsky:

“é no significado da palavra que o pensamento 
e a fala se unem em pensamento verbal, é no 
significado, então, que podemos encontrar as 
respostas às nossas questões sobre a relação 
entre o pensamento e a linguagem”.

A maioria das palavras não tem qualquer semelhança com 
aquilo que representa e, portanto, seus significados precisam 
ser lentamente assimilados  pelas crianças, através de uma 
multiplicidade de experiências.

“O posicionamento básico de Piaget é de que, a linguagem 
se desenvolve a serviço da cognição, não sendo, entretanto, 
sua fonte e que ela é sobretudo apropriada para expressar as 
proposições hipotética-dedutivas do período de operações 
formais , pois essas operações já não se relacionam com os 
objetos em si mesmo, como as operações concretas, mas 
sim as afirmações e hipóteses verbalmente expressas”.

Em todos os exercícios do programa de filosofia para 
crianças, existe preocupação com o desenvolvimento da 
linguagem, pois para supor, propor, argumentar, inferir, 
avaliar, é preciso expandir o vocabulário enfatizando o 
significado das palavras em relação com a linguagem 
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do mundo. Vêem-se aí claramente os requisitos de uma 
educação dialógica: humildade, fé, confiança no outro, 
amor, criticidade, esperança. O verdadeiro diálogo não é um 
passatempo intelectual, pois envolve engajamento com o 
mundo.

A dialogicidade é a essência desta educação. Educador 
e educando são, portanto, sujeitos de um processo em 
que crescem juntos, porque “[...] ninguém educa ninguém, 
ninguém se educa; os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo”

As pessoas dialogam a respeito do mundo para 
pronunciá-lo. E para Paulo Freire, pronunciar o mundo é 
transformá-lo porque a palavra verdadeira é práxis, isto é, 
ação e reflexão. A palavra separada de sua dimensão de 
ação é vazia, oca; feita apenas ação, é cega e se transforma 
em ativismo. Assim, o diálogo verdadeiro é a transformação 
do mundo e do homem realizada por homens, que refletem 
e agem em comum.

A ação do homem, sem objetivos não constitui práxis 
e sim ação ignorante de seu próprio histórico e de sua 
finalidade. A base da ação planificada do ser humano (inter-
relação entre a consciência do objeto proposto e o projeto 
empreendido para alcançá-lo) implica ações de valor, métodos 
e objetivos” (Mizukami)

Na metodologia do programa de Filosofia para Crianças, 
“o diálogo é desenvolvido, ao mesmo tempo em que são 
oportunizados a cooperação a união, a organização, a solução 
em comum dos problemas. Os alunos pois, participarão 
do processo cognocente juntamente com o professor” 
(Mizukami)
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Conteúdo de Uma Educação
Genuinamente Reflexiva

Considerando o fato de que a lógica não é inata mas que 
se constrói, a primeira tarefa da educação deveria consistir 
em formar o raciocínio, desenvolvendo habilidades de 
raciocínio, que são fundamentais para uma práxis educativa, 
para um bom desempenho acadêmico e uma vida adulta 
criativa. Para uma educação genuinamente reflexiva, Matthew 
Lipman entende:

“ser aquela que ajuda e proporciona elementos para que 
crianças e jovens cresçam com sua capacidade de raciocínio 
lógico cada vez mais bem desenvolvida, para que aprendam a 
pensar por conta própria, com segurança e de forma válida e 
veraz de tal maneira que consigam perceber a razão daquilo 
que lhes é dito ou daquilo que lêem, discutir tais razões, 
aceitá-las ou recusá-las pela garantia ou não dos argumentos 
que as acompanham e produzir razões e argumentos válidos 
para suas próprias afirmativas.”

Os instrumentos desta educação reflexiva, instrumentos 
que são as chamadas habilidades de pensamento ou 
habilidades cognitivas que precisam e podem ser 
desenvolvidas vão tratando dos temas que sua leitura da 
experiência própria e da humanidade em geral lhe vão 
sugerindo. Uma das boas formas de leitura da experiência, ou 
leitura da realidade, ou leitura do mundo é a decodificação, 
(tradução das boas codificações desta mesma experiência).

Vygotsky, salienta dramaticamente a diferença entre o 
aprendizado individual e aquele em comunidade, o raciocínio 
cooperativo. Neste último, as crianças trabalham umas sobre 
as ideias das outras de tal modo que todas as crianças 
finalmente estão atuando no mais alto nível de participação 
verbal e de raciocínio.
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A vida de hoje muda demasiadamente rápido, o que não 
nos permite saber com certeza que condições nos aguarda 
o amanhã. A habilidade de criar formas de reação adequadas 
às diferentes situações que surgem, distinguir diferenças 
comportamentais, torna-se agora uma necessidade de 
aplicação do pensamento lógico criativo.
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É a bricadeira, e nada mais, que está na 
origem de todos os hábitos.

Walter Benjamin

Vigostski atribui importante papel do ato de brincar 
na constituição  do pensamento infantil. Segundo 
ele, por meio da brincadeira, a criança reproduz o 

discurso externo e o internaliza, construindo seu pensamento. 
“A brincadeira e a aprendizagem não podem ser consideradas 
como ações com objetivos distintos. O jogo e a brincadeira 
são, por si só, uma situação de aprendizagem. As regras e a 
imaginação favorecem à criança comportamento além dos 
habituais. Nos jogos e brincadeiras, a criança age como se 
fosse maior que a realidade, e isto inegavelmente contribui 
de forma intensa e especial para o seu desenvolvimento”.

As brincadeiras, enquanto fenômenos culturais, 
possibilitam que a criança perceba o mundo em que vive, 
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através das experiências que adquire quando brinca, 
interagindo com outras crianças, além dos adultos com os 
quais convive. 

Ao “fazer de conta”, essa criança realiza uma reprodução 
interpretativa dos elementos que constituem a cultura em 
que está inserida. Ao apropriar-se desses elementos, exercita 
a sua imaginação para interpretar e construir significados, 
conforme as diferentes situações vivenciadas durante a 
brincadeira.

Por isso se diz que a criança também aprende enquanto 
está brincando.

Huizinga ensina que “o homem é um ser lúdico, por 
excelência, Ele não é apenas  ‘homo sapiens’ e ‘homo faber’, 
mas homo ludens”, ou seja um ser que precisa do jogo, da 
brincadeira, para ser completo.

Ele brinca e joga movendo as pedras da fantasia e 
nesse jogo cada um se torna um “player”, o jogador que 
se movimenta num ambiente formado de fantasias, sonhos 
catarses, mas que gera experiências para quem adentra esse 
ambiente. 

Cabe à escola não esquecer este lado que compõe a 
face humana. Frequentemente ela não se lembra disso, 
pois ainda mantém, de modo proeminente, uma concepção 
maniqueísta do bem e do mal, do útil e do inútil, do produtivo 
e do improdutivo, e dentro desse esquema a educação não 
coexiste com o jogo, com a brincadeira, com a arte. 

Embora se saiba que o lúdico, por si só, não irá 
sanar problemas de aprendizagem, emocionais ou de 
comportamento na educação, é importante reconhecer que se 
constitui em preciosa ferramenta que auxilia na aprendizagem 
cognitiva, afetiva e psicomotora, contribuindo para elevação 
da autoestima do educando, auxiliando no processo de 
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interação consigo próprio e com o outro, facilitando a sua 
interação com o  grupo, ao lado do desenvolvimento da 
imaginação, da criatividade, da capacidade motora e do 
raciocínio.

É através do brinquedo que a criança adquire a primeira 
representação do mundo, daí sua importância para que ela   
aprenda a ler o seu entorno e as regras sociais como afirmou 
Froebel, que considerava o jogo uma espécie de “espelho da 
vida” e “suporte da aprendizagem”.

Para a prática de jogos e de outras atividades lúdicas, 
Froebel idealizou recursos como blocos de construção e o 
emprego de materiais como argila, serragem, papelão e papel, 
além da utilização de mitos, fábulas, lendas, contos, ou seja, 
a prática literária nas atividades educacionais. Recomendava, 
ainda, o uso de contatos com a natureza, passeios e 
excursões, além do reconhecimento do próprio corpo e dos 
movimentos corporais como forma de conhecimento, ao lado 
da valorização dos ritmos e outras atividades que envolvem 
o movimento. Materiais e técnicas que possuem grande valor 
para ações no cotidiano escolar.

Com o passar do tempo, a indústria criou considerável 
número de variados tipos de brinquedos, de fácil acesso, num 
mundo onde a capacidade de improvisar e de recriar objetos 
mostram o valor que a criança atribui à sucata, já que não 
hesitam em transformar um carrinho sem rodas num drone, 
nem uma bola estourada num capacete.

A brincadeira é uma linguagem natural da criança, por 
isso sua presença é indispensável na escola, desde as 
primeiras atividades da educação infantil, entendendo-se que 
as brincadeiras e os jogos podem e devem ser utilizados como 
ferramentas importantes na educação, por se constituírem 
em valiosos subsídios para a transmissão de conteúdos 
conceituais ou relacionados a procedimentos e atitudes.
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Por meio de brincadeiras, a criança recria, repensa, imita, 
experimenta os acontecimentos que lhes deram origem. 
Aprendem as normas sociais, reconhecendo as regras que 
norteiam as formas de proceder em diferentes contextos e o 
uso cultural dos objetos. Para Leontiev, “dominar as regras 
significa dominar seu próprio comportamento, aprendendo 
a subordiná-lo a um propósito definitivo”.

Piaget, ao analisar as etapas do pensamento infantil, 
pensava na solução das questões epistemológicas sobre a 
natureza do conhecimento do ser humano de um modo geral. 
Reconhecia no conhecimento tanto fontes internas, como por 
exemplo, no conhecimento lógico-matemático, como fontes 
externas, caso do reconhecimento das pessoas e dos objetos.

Para ele, a criança reconhece um objeto fisicamente 
quando entra em contato com o mesmo, e descobre o seu 
comportamento durante as interações que se processam, 
ao brincar.

O jogo envolve uma capacidade de ação por iniciativa 
própria, portanto é caracterizado por atitude que responde a 
uma reação de estímulos externos, inerentes ao ser humano.

Na Educação Infantil, os jogos educativos conduzem 
a criança à concentração, à percepção, à curiosidade, à 
descoberta, tornando o ato de aprender mais agradável, 
visando o desenvolvimento da linguagem e do raciocínio 
lógico.

Sobre a questão, Piaget observou que “todos os métodos 
ativos da educação infantil exigem que as crianças sejam 
providas de equipamentos adequados, assim quando estão 
jogando irão assimilar as realidades intelectuais que, de outra 
maneira, ficariam fora da inteligência infantil”.

Desse modo, tem-se que o jogo educativo estimula a 
inteligência da criança, para que construa significados com 
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vistas à assimilação do conhecimento e à construção de suas 
próprias ideias. Além disso, a prática dos jogos contribui 
para que as crianças se tornem capazes de compreender 
suas relações afetivas, assimilar papéis sociais, formulando 
hipóteses sobre o funcionamento da sociedade.

Na Educação Infantil, o jogo educativo permite que a 
criança, a cada instante, identifique-se com aqueles a que 
representa, encarando, de modo mais claro, os papéis 
que deseja representar um dia na sociedade, nos campos 
pessoais, profissionais ou culturais.

O Papel Do Professor

De acordo com Paulo Freire, ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou construção. Desse modo, admite-se que o 
professor pode, por intermédio de atividades lúdicas, facilitar 
esse processo de construção pelas crianças.

O professor é a chave que favorece essa construção, 
administrando, com os jogos organizados, os jogos de livre 
escolha das crianças. Isto implica novas formas de ensinar 
e novas maneiras de aprender, o que, por sua vez, exige 
do educador formação continuada, disciplina e atualização 
constante.

Freire também falou sobre a importância de se ensinar 
a ler, e desenvolveu um novo conceito de leitura e escrita 
através do qual admitia que ler é tomar consciência do 
mundo, interpretá-lo e nele interferir pela ação. Além de ler 
o mundo, era importante representá-lo através da linguagem 
escrita.

Paulo Freire destacou sempre a importância do diálogo 
no processo educativo, considerando que ele possibilita a 
troca de saberes, a ampliação dos conhecimentos, o estímulo 
à curiosidade e à formação do espírito crítico.
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Assim, o diálogo deve estar presente na educação 
infantil, colocado como agente que estimula a curiosidade, 
a comunicação e a troca de saberes entre os pequenos 
interlocutores. Neste caso, cabe ao professor observar as 
relações dialógicas entre as crianças, considerando seus 
diferentes interesses, anseios e expressões de cada um, 
encorajando-os a participarem do processo educacional 
como atores sociais ativos.

Considerando os contextos concretos em que vivem 
as crianças, seus hábitos, desejos, medos e aspirações 
– elementos que podem auxiliar no processo educativo 
– tem-se a base onde práticas e estímulos podem atuar, 
possibilitando o desenvolvimento de novos saberes e novas 
práticas sociais.

Cada criança carrega conceitos, conhecimentos, valores, 
hábitos e sentimentos que precisam ser respeitados, para a 
construção de novos saberes.

Os Sonhos Como Motores 
De Transformação

A partir da apreensão das experiências adquiridas pela 
criança no seu cotidiano, e dos sonhos por ela expressos, 
busca-se a construção de um novo patamar educacional que 
se coloque como um alicerce para sustentar não apenas o seu 
crescimento seguro, mas a concretização de seus sonhos.

Através de jogos, contos e brinquedos torna-se 
relativamente fácil tanto a colocação como a apreensão 
dos sonhos das crianças. E os sonhos são motores de 
transformação, como escreveu Paulo Freire que afirmou 
que “Sem sonhos não há vida, sem sonhos não há seres 
humanos, sem sonhos não há existência humana”.

Freire ainda ressaltou, na educação, a importância de se 
escutar o outro, o diferente, o diverso. Isso é muito fácil de 
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ser realizado, com o uso de contos e jogos, como as histórias 
com bonecas de latas, de cores diversas, que ajudam as 
crianças a compreenderem os direitos do outro à felicidade e, 
desse modo, a aprenderem a respeitar e a aceitar o diverso, o 
que, no final, acaba contribuindo para eliminar, ou pelo menos 
diminuir, drasticamente, a discriminação étnica e social.

Os jogos de cores podem ser feitos com latas, papelão, 
tampinhas, grãos, cordas, argilas e seus resultados sempre 
surpreendem de modo positivo, apesar de toda a sua 
simplicidade. Através deles e de outros recursos, conceitos 
democráticos e humanistas podem ser internalizados, de 
maneira indireta, mas clara e divertida.

Walter Benjamin também destacou a importância do jogo 
e das brincadeiras para o aprendizado da criança, chamando 
a atenção para o poder da brincadeira para a formação de 
hábitos, de qualquer ordem:

“Pois é a brincadeira, e nada mais, que está 
na origem de todos os hábitos. Comer, dormir, 
vestir-se, lavar-se, devem ser inculcados 
no pequeno através de brincadeiras, 
acompanhados pelo ritmo de versos e 
canções. É da brincadeira que nasce o hábito”. 

Assegurar o direito de brincar às crianças é muito 
importante, assim como é importante cuidar para que o 
ensino ministrado seja marcado pela excelente qualidade, 
para evitar que outros poetas venham a se lamentar, como 
ocorreu com Carlos Drummond de Andrade:

“Brincar com crianças não é perder tempo, é 
ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, 
mais triste ainda é vê-los enfileirados em salas 
sem ar, com exercícios estéreis, sem valor 
para a formação de homem”.
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As Crianças e a 
Legislação Brasileira

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, 
no seu artigo segundo, que para os efeitos dessa lei, é 
considerada criança a pessoa com até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela que possui idade entre 
doze e dezoito anos.

O artigo dezesseis, por sua vez, estabelece que a criança 
tem direito à liberdade, e entre outros dados, deixa claro em 
seu inciso quarto, o direito de brincar, praticar esportes e 
divertir-se. No seu artigo cinquenta e nove, determina que 
cabe aos municípios, com apoio dos Estados e da União, 
estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para 
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para 
a infância e a juventude.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação 
reconhece que brincar é uma das atividades fundamentais 
para o desenvolvimento da identidade e autonomia da criança, 
desde muito cedo, lembrando que ela pode se comunicar por 
meio de gestos e sons, e, mais tarde, exercer determinados 
papéis nas brincadeiras, possibilita que desenvolva sua 
imaginação. 

Desse modo, tem-se que a imaginação e a fantasia 
constituem-se em elementos fundamentais para que a criança 
aprenda muito sobre as relações interpessoais, padrões 
de conduta e formas de interação social, daí a importância 
dos jogos e brincadeiras que acionam esses elementos na 
educação escolar.

As Brincadeiras, a 
Alimentação e a Saúde

Reconhecer o direito de brincar, colocando a importância 
das brincadeiras como equivalentes ao direito que tem a 
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criança de alimentar-se e de ter assistência médica, já foi feito 
pela UNICEF, que estabeleceu isto na Declaração Universal 
dos Direitos da Criança, conforme registra o seu quarto 
princípio.

A realidade, porém, não apresenta os desejáveis quadros 
sonhados por algumas instituições, cientistas e educadores, 
visto que milhões de crianças, no mundo, permanecem 
carentes de alimentação adequada, assistência médica e 
odontológica, além de educação, cultura, recreação e lazer.

Em nosso país, este quadro desolador nos é bastante 
familiar. Mas, que isto não nos faça perder a coragem de 
batalhar para a construção das mudanças que se fazem 
necessárias, 

É muito importante lembrar que as mudanças começam 
a partir dos sonhos – e que através do trabalho constante é 
possível resgatar o interesse, o prazer e o entusiasmo pelo 
ato de ensinar e aprender. 
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Nos jogos, descobrem uma força interior 
que nem suspeitavam que existisse.

Em suas memórias, Goethe confessa: “Às vezes 
eu era um príncipe, às vezes um pastor. Se, em 
dado momento era recompensado por ser um rei 

generoso e estimado, logo após era punido, como merecia, 
na pele de terrível e vingativo gigante”. 

Desse modo, o filósofo Goethe conta como participava do 
jogo de faz de conta, falando sobre a magia das brincadeiras 
que realizava a partir das histórias que sua mãe lhe contava. 

Eram jogos em que exercitava sua imaginação, vivendo 
intensas aventuras, sem perceber que estava aprendendo as 
artes de viver, os modos de ler o mundo, as possibilidades 
de vivificar duendes e escrever histórias. 
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Hoje sabemos que a magia desses momentos não se 
extingue quando a história termina. Ela germina, floresce, 
frutifica.

 O cineasta Steven Spielberg fala que em sua infância 
vivia numa cidade tão pacata, onde nada acontecia, por isso, 
para emocionar-se, imaginava aventuras que ultrapassavam 
todos os limites dados pela realidade. Foi ali que começaram 
a nascer os personagens que deram origem aos seus textos 
e aos seus filmes, que encantaram o mundo. 

Ítalo Calvino confessa que seu mundo imaginário era 
incendiado pelas figurinhas do Corrieri dei Piccoli,que era 
na Itália, nos anos 1920, o mais difundido dos semanários 
infantis, “tudo isso num período que durou dos três aos treze 
anos, antes que a paixão pelo cinema se tornasse para mim 
um delírio absoluto, que durou toda a minha adolescência”- 
ele conta.

O ato de pensar consiste em sequência de imagens, e a 
imaginação abre caminhos para a criação do que antes não 
havia, ou seja, do novo, seja nas artes ou nas ciências. Antes 
de escrever, o escritor “vê” na sua tela mental as imagens 
das figuras que descreve.

Sabemos que ler e recontar histórias permite desenvolver 
bem a arte narrativa, a produção textual. Mas, considerando 
que as crianças gostam de correr e de brincar, como temos 
trabalhado seus movimentos, associados à imaginação?

Sabemos que a dramatização ajuda a desenvolver a 
sociabilidade da criança; a habilidade em fazer amigos e 
dar-se bem nas escolas com os colegas, mas sabemos 
também que a leitura tem estimulado a ação de dramatizar 
e praticamente nunca partimos para associar imaginação-
corpo-movimento, nas atividades cotidianas.
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Por isso, decidimos fazer uma experiência, em nossa 
atividade diária, em uma escola de ensino fundamental, com 
alunos atentos, mas que traziam de casa baixa ou nenhuma 
estimulação intelectual. 

Resolvemos promover umas correrias com as crianças 
no pátio, e vimos que quase todas tinham voo curto, isto é, 
logo se desinteressavam daquele brinquedo. 

Foi, então, que tive a ideia de recuperar uns jogos de que 
havia participado, como aluna, durante aulas de educação 
física no Colégio Barão do Rio Branco, na cidade paulista de 
Catanduva. Era minha única referência, pois nunca cursei 
nem educação física, nem teatro. Fiz curso de Letras. 

Na época em que fui aluna do colégio, eu e meus colegas,  
gostávamos muito dos jogos que, às vezes,  praticávamos 
nas aulas de educação física. Gostava tanto, que eu nunca 
me esqueci. O que teria mudado, nesse transcurso do tempo?  
Não custava tentar saber. Não custava tentar estabelecer 
algumas relações entre imaginação, movimentos, criatividade 
e dramatizações.

Os Jogos
Estamos no pátio e aviso que não há pátio: ali é 

uma floresta. Conto quem somos na mata, como nos 
movimentamos: marcha, corrida, quadrúpede, pulo, salto, 
lançamento, ataque e defesa, num pequeno roteiro. 

Desse modo, desde o início,  os pequenos são desafiados 
a exercitarem a imaginação para se lançarem livremente no 
jogo.

Distribuídos os grupos, um dois, três, iniciamos o 
trabalho. É uma corrida.
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A corrida, porém, começa lenta, com os braços estendidos 
lateralmente. Preparamos o voo das grandes aves de rapina. 
O meio-giro, o salto, o voo. O corpo em movimentos leves faz 
uma pequena introdução ao que poderia ser uma atividade 
de educação estética, ao gosto pela leveza dos movimentos.

Agora uma parada breve e a corrida se reinicia. Os 
movimentos seguem em linha predominantemente reta, com 
paradas bruscas, meias-voltas, saltos. 

Somos neste momento animais jovens: macacos, 
cordeiros, gazelas, cavalos, patos selvagens, em movimentos 
livres na selva, seguindo para a frente. 

Os movimentos simulam o andar dos animais: o andar 
mole do pato, sob as pernas dobradas, o ágil salto do macaco 
para agarrar galhos; uns animais trotam, outros galopam, 
outros movem-se de quatro pés; flamingos equilibram-se 
sobre um único pé; cada aluno solta-se em movimentos 
espontâneos,  variados, guiados somente por sua imaginação. 

De repente, epa! Quem vem lá? Olham, apertando os 
olhos, apavoram-se. Fogem !

Quem está chegando, é um grupo de caçadores, que 
avança em fila indiana, com os troncos flexionados, olhando 
as marcas dos passos dos bichos no chão. Circulam árvores, 
afastam troncos caídos mas logo se assustam porque veem 
tigres se aproximando. Rápidos. Circulam e saem. 

Os animais jovens voltam, agora de quatro pés. Circulam, 
correm, pulam. Fogem, quando duas tribos invadem o espaço 
e começam a guerrear, em movimentos de ataque e defesa, 
até a vitória de um grupo, que conseguiu derrubar mais 
adversários que o outro.

Outros Jogos 
Agora o pátio é um campo e os alunos são agricultores. 

Imaginam que estão trabalhando, cavando a terra, capinando 
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o chão. Cantando uma música de trabalho, simulam formar 
canteiros, juntar terra, semear, aguar,  colher. 

Cantar é importante, porque a voz se afirma como agente 
de coesão grupal, gerando em todos uma sensação de 
pertencimento.

Há muitas músicas de trabalho, é só escolher uma que 
agrade a todos. Milton Nascimento, Clementina de Jesus, 
Luís Gonzaga. É muito importante que cantem. Unindo canto 
e movimento os alunos se envolvem, se excitam, se divertem, 
e se descobrem como membros de um mesmo universo.

Novos jogos. Os trabalhos agora são domésticos. Vão 
para casa, estão na co0zinha, peneiram trigo, quebram 
ovos,misturam ingredientes,  batem a massa, passam o rolo, 
fazem pão. Outros lavam roupa num tanque, esfregam os 
tecidos, ensaboam, batem, enxaguam,  torcem, estendem 
no varal.

Cantando, sempre, trabalham, ficam felizes, corados, 
cansados.

Outra mudança. De repente são dançarinos, vão se 
contorcendo com graça e agilidade; movimentam-se usando 
fitas, laços, cordas, bambolês.

Tudo isso para quê?
As Possíveis Razões   

Estes jogos, na verdade, consistem em exercícios de 
dramatização. O próprio grupo pode sugerir temas para 
serem dramatizados. Os movimentos espontâneos marcam 
a expressividade física. Os gestos acabam externando o que 
está oculto no interior do corpo, sem que a pessoa tenha 
disso consciência.

 A liberação de energia, sob o comando da imaginação, 
cria para cada um seu universo particular de emoções, 
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onde cada movimento traz uma partícula de interpretação 
organizada, ritmada.

O que encanta o estudante nestes jogos parece ser o 
fato de que penetra num transe, que o leva a expor uma força 
interior que ignorava que existisse. É de dentro para fora, que 
tudo acontece: a concentração da forma, as reações rítmicas,  
a comunicabilidade imediata.

Descobre nesses movimentos a si e ao outro; aí ocorre 
o encontro, a cumplicidade do grupo, a construção de uma 
história. Tudo a partir da força da identidade que se estabelece 
entre todos os presentes.
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VIOLÊNCIA NA ESCOLA E NA LITERATURA
VIOLENCE IN SCHOOL AND LITERATURE

Ao falar sobre o ensino praticado no Brasil, 
Gilberto Freyre chega a definir o professor como 
um homem muito poderoso que, do alto de sua 

cadeira, “distribuía castigos com o ar terrível de um senhor 
de engenho castigando negros fujões. Ao vadio punha de 
braços abertos; ao que fosse surpreendido dando uma risada 
alta, humilhava com um chapéu de palhaço na cabeça para 
servir de mangação à escola inteira; a um terceiro, botava 
de castigo sobre grãos de milho. Isso sem falarmos na 
palmatória e na vara, esta muitas vezes com um espinho ou 
um alfinete na ponta”.

Essa prática do passado estava inscrita na tendência 
geral para o sadismo, criado no Brasil pela escravidão e 
* Com formação em Comunicação Social (Jornalismo),Ciências Sociais e Letras é Mestre 
em Ciências Sociais, doutora em Comunicação e Artes, diretora de Pesquisa e Publicações 
no Celarth.

A literatura faz denúncias, mas, 
em alguns casos, é usada para ocultar a 

violência e embelezar a sociedade.
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pelo abuso com que se tratava o negro. Esse sadismo diluía-
se na paisagem humana cotidiana de forma tão arraigada, 
que perdia seus contornos monstruosos para parecer 
simplesmente como natural. 

Na escola era visto como uma violência sagrada, ritual 
orientado para o “bem” das crianças. A instituição escolar 
apresentava-se como instituição dotada de elevado grau de 
discernimento, e segundo se acreditava, sabia distinguir 
com precisão o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso as 
famílias não se opunham às práticas violentas contra seus 
próprios filhos.

As famílias, particularmente as pobres, viam a escola 
como uma instituição intocável, com seu alto prestígio de 
detentora de todos os tipos de saber, inclusive o de  desenhar 
os caminhos seguros para o futuro das crianças que abrigava. 
Seus métodos eram indiscutíveis, inclusive as práticas 
violentas. Quem contestaria?

Como se pode observar, a violência na escola era 
exercitada por professores contra os seus alunos. A forma 
de exercitar essa violência consistia na aplicação de castigos 
físicos, vinculados a problemas de conduta e/ou  baixo 
rendimento escolar na aprendizagem.

Esse tipo de violência gozou no Brasil, durante longos 
anos, de certa aceitação por parte de instituições envolvidas 
no processo pedagógico, inclusive o núcleo familiar, que 
delegava a professores o direito de espancar para educar.

 As Máscaras Que 
Encobriam o Horror 

Ao lado de todo o horror que tanto no passado como 
no presente tem marcado a existência de crianças e jovens, 
a escola sempre conviveu com o lirismo, expresso desde 
inícios do século XX, nos livros escolares.
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Belas cenas pastoris logo marcavam de líricas referências 
as páginas das obras oferecidas a crianças e adolescentes 
pela escola, como por exemplo, “Através do Brasil”, do 
grande poeta parnasiano Olavo Bilac, em parceria com 
Manuel Bomfim, publicado em 1910.

A descrição da natureza transmitia uma imagem tão forte 
de beleza, harmonia e perfeição que logo se confundia com a 
própria ideia de pátria. Uma pátria idealizada, onde as relações 
de pais e filhos eram de camaradagem e companheirismo; 
onde existia uma convivência fraterna entre brancos, negros e 
índios; onde aparecia a figura maternal da negra que cuidava 
das crianças com extremado cuidado, sendo plenamente 
reconhecida nessa atividade de ama, como na sua condição 
de ser humano.

Nesta obra, fica bem clara a intenção dos autores de 
transmitirem ensinamentos morais, lições de vida, padrões 
de conduta que se adequassem   ao projeto pedagógico da 
República recém implantada no Brasil.

O livro possuía, então, a função de contribuir para a 
formação da identidade nacional, centrada em valores 
rurais, dispostos de modo persuasivo para seduzir os jovens 
leitores, levando-os a amarem a sua terra, orgulhando-se dela, 
a ponto de ficarem blindados diante do acesso a possíveis 
discursos políticos sobre problemas sociais e econômicos 
do país ou pregações de inconformismo.

Muitos outros autores embarcaram nesse projeto 
republicano, como Domingos de Castro Perdigão, Abílio 
Cesar Borges –Barão de Macahubas, Felizberto Carvalho, 
Arnaldo Pulgari Barreto, João Kopke, Vera Cleser, Miguel 
Milano, que avançavam de 1915 para o final da década de 
1930,entre outros, que publicavam as famosas coleções do 
primeiro ao quinto livro, em que a preocupação era o ensino 
moral, religioso e cívico, ressaltando-se sempre que esse 
tipo de ensino enrijecia o caráter.
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Para as meninas não faltavam lições onde se ressaltavam 
a importância do casamento e da maternidade para a mulher, 
bem como seu papel de regeneradora da espécie humana, 
conforme os postulados dos vanguardeiros das luzes, 
aqueles intelectuais brasileiros do século XlX, herdeiros do 
iluminismo, que atribuíam à palavra escrita a capacidade de 
modificar a sociedade, ajudando o país a modernizar-se.

É importante lembrar que  grande parte das meninas 
brasileiras, nessa época, não iam à escola, especialmente 
as que viviam no campo ou em pequenos núcleos urbanos, 
porque o casamento marcava os limites de seu horizonte e 
principalmente pelo estranho cuidado dos pais que impediam 
a sua escolarização, visto que era generalizada a crença dos 
chefes de família de que o estudo poderia colocar ideias 
perigosas na frágil cabeça das garotas, ensinando modelos 
de conduta não recomendados a uma menina honesta.

Autores estrangeiros, como a Condessa de Seguir, 
autora de “As meninas exemplares”, que se constituía numa 
trilogia, com a inclusão de “As férias” e “Os desastres de 
Sofia”, Andersen e seus contos, Robert Louis Stevenson, 
com “A ilha do tesouro” foram incluídos no rol de leituras 
recomendadas por escolas urbanas, voltadas para crianças 
e adolescentes das classes médias, a que se podiam também 
incluir setores pobres, embora a esses o acesso mais comum 
fosse o conto oral.

Autora brasileira muito conceituada no passado foi Júlia 
Lopes de Almeida, que em parceria com sua irmã, Adelina 
Lopes Vieira, publicou “Contos infantis”, para uso nas 
escolas primárias de todo o país. Esse livro foi publicado em 
1891, e obteve aprovação da inspetoria escolar para circular 
nas escolas. Obedecia ao paradigma estabelecido que previa 
a valorização da modéstia, o desapego de bens materiais, o 
amor materno e filial, o acolhimento e a piedade religiosa.
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Uma obra de formação que circulou durante cerca de 
noventa anos nas escolas brasileiras, indicado para crianças 
de oito a treze anos de idade, tendo ainda inúmeros de seus 
capítulos selecionados e publicados em antologias escolares, 
foi o livro “Coração”, do escritor italiano Edmondo de Amicis, 
que encantava pela leveza de seu texto e força sedutora de 
seus argumentos que transformavam o horror em formosura, 
como a beleza de crianças pobres, como o pedreirinho, que 
trabalhavam duro em serviços pesados,  sempre com muita 
alegria como se estivessem brincando.

Ao lado do pequeno pedreiro, com boné de dois 
bicos feito de jornal e todo manchado de reboco e cal da 
construção, circulavam outras personagens, como gente 
sem eira nem beira, trabalhando com enxada, com plainas, 
com caibros, com lâminas de ferro, com folhas de flandres, 
cansadas, desnutridas, mas sempre muito felizes, cantando 
do amanhecer ao fim do dia. Adultos e crianças amorosos, 
cordiais, corajosos, enfrentavam enormes dificuldades e a 
dureza da vida sem se lamentar, conformados, sem apegos 
materiais, submissos aos poderes constituídos, e sempre 
orgulhosos de sua nobreza de sentimentos.

Era, na verdade, um modelo divulgado pelas elites 
intelectuais do país, articulado com as elites dirigentes, para 
um estilo politicamente tranquilo de viver, fortemente marcado 
pela submissão e conformismo, sem questionamentos. Nada 
de aspirações conflituosas – um modo suave de manter o 
status quo.

Era o modelo que as elites desejavam perpetuar para o 
país, terra de gente trabalhadora e de índole pacífica, como 
sempre se apregoou. Reconheciam que a escola era o espaço 
adequado para rápida e segura veiculação desses valores.

Entre as fantasias que circulavam nos anos 1990, estavam 
textos que mostravam indígenas brasileiros completamente 
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divorciados de sua realidade, vivendo nas florestas, livres e 
saudáveis, como o “bom selvagem” idealizado por Rousseau. 
Da mesma forma, eram predominantemente idealizadas as 
relações entre negros, mulatos e brancos, embora já se 
iniciassem algumas reações sobre este ponto.

Voltando ao passado, iremos encontrar, em 1876, um 
romance de cunho abolicionista onde a protagonista, para 
ganhar simpatia e adesão do leitor, tinha não apenas a pele 
branca, como também sabia ler, escrever, tocar piano e falar 
italiano e francês. Trata-se de “A escrava Isaura”, de Bernardo 
Guimarães, onde a protagonista é filha de uma escrava negra 
e de um português branco, feitor de uma fazenda. A menina 
foi cuidada pela dona da fazenda, mulher sensível e educada, 
que providenciou educação esmerada à pequena Isaura. 

A moça, sempre que possível, agradecia pela educação 
recebida, explicando que, apesar de instruída, sabia muito 
bem “qual era o seu lugar”, o que equivalia a adotar postura 
subalterna. Mas como era fiel aos modos burgueses de viver, 
esclarecia que só viria a se casar “por amor”.

Obviamente, esta obra foi sempre tratada com muita 
deferência nos cursos colegiais; passou pelo cinema e foi 
adaptada para telenovelas inúmeras vezes, como ocorreu em 
2018, no Canal Viva, da Rede Globo de Televisão.

Questão Ideológica

A  escola é um aparelho ideológico de Estado, que  atende  
aos  interesses  de  dominação  de  uma  classe social  sobre  
as  outras, por intermédio da ideologia alienante que promove, 
conforme ensina Althusser.

Em “Marxismo e humanismo”, esse filósofo define 
ideologia como “um sistema (possuindo sua lógica e rigor 
próprios) de representações (imagens, mitos, ideias ou 
conceitos, segundo o caso) dotado de uma existência e 
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um papel históricos no  seio de uma sociedade dada”. Em 
“Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado”, afirma que a 
ideologia oculta ou representa mal as relações sociais reais.

A ideologia expressa-se através de aparelhos ideológicos 
como igreja, família, sindicatos, partidos, escolas. 

O aparelho ideológico mais importante e que durante 
tempo mais longo se ocupa em inculcar valores é a escola. 
Segundo ele, “a escola se encarrega de todas as classes  
sociais desde o maternal, e desde o maternal ela lhes inculca, 
durante anos, precisamente durante aqueles anos em que a 
criança é mais vulnerável, espremida entre o estado familiar 
e o aparelho de Estado escolar, os saberes contidos na 
ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história natural, 
as ciências, a literatura),ou simplesmente a ideologia 
dominante em estado puro(moral, educação cívica, filosofia)”.

Considerando a proposta de Althusser, admite-se que a 
ação ideológica visa à reprodução continuada do modelo da 
classe dominante, o que se constitui numa forma de violência 
que oprime as camadas subalternas, para manter o status 
quo, com seus privilégios.

Para Poulantzas, “a ideologia tem por função ocultar as                            
contradições  reais,  reconstituir,  num  plano  imaginário,  um  
discurso relativamente coerente, que serve de horizonte ao 
‘vivido’ dos agentes, moldando as suas representações nas  
relações  reais e  inserindo-as  na  unidade  das  relações  de   
uma formação”.

A escola se encarrega de transmitir ensinamentos,  
valores e princípios nada libertários, mascarados de práxis 
igualitárias, fraternais e libertadoras, avocando para si a função 
de instituição a do serviço  do bem comum. O ocultamento 
é importante para contribuir com a impossibilidade de 
mudanças.
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Desse modo, a escola e os livros de formação adotados 
escondiam a realidade de que a sociedade brasileira era 
regida por uma classe dominante ruralista conservadora e 
atrasada, para mascarar as diferenças sociais e difundir a 
crença de que o povo brasileiro é dotado de uma sensibilidade 
natural, que o predispõe à generosidade, à piedade, à 
solidariedade, à alegria. Essa crença se alicerçava no fato 
do país possuir enormes dimensões e solo muito fértil, o 
que levava a se atribuír a ele suposta capacidade de nutrir a 
todos indistintamente, eliminando a cobiça e a necessidade 
de confrontos.

Esse modelo idealizado persiste até os dias atuais, 
promovendo a exaltação de um povo ordeiro e pacífico, 
que está muito longe de existir, já que vive prisioneiro de 
violências de todos os tipos, acossado por corrupção e 
agressões de assaltantes de diferentes origens.

Literatura Libertária
As práticas de violência doméstica contra crianças e 

jovens no Brasil, tanto no passado como na atualidade, 
são muito conhecidas, sendo, em geral, exercitadas pela 
própria família, abarcando diferentes tipos de violência  
física, psíquica, moral, sexual, como ainda, em muitos casos, 
de negligência, sendo que não eram raras as punições 
com requintes de crueldade, conforme está amplamente 
documentado pela imprensa e em dezenas de pesquisas 
acadêmicas, além de denúncias e relatórios de órgãos 
públicos.

Isto tem sido registrado tanto nos plantões policiais 
como na literatura, em obras de autores como Aluísio 
Azevedo, Machado de Assis, Lima Barreto, João Antônio, 
José Louzeiro, Paulo Lins, que descreveram o sadismo e a 
violência com que crianças eram ou são tratadas na sala de 
aula ou fora dela, nas ruas ou dentro de casa.
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Graciliano Ramos, de modo extremamente delicado, em 
uma obra infanto-juvenil, tratou do menino “diferente” e sua 
situação em relação ao grupo; era preciso criar um novo 
mundo para que um menino careca, com um olho preto e 
outro azul, pudesse viver tranquilamente e com alegria, 
longe da zoeira e perseguição de outros garotos, tidos como 
“normais”. 

“A terra dos meninos pelados”, de Graciliano Ramos, 
é uma obra prima tanto do ponto vista estético como de 
denúncia de opressão na infância pelo preconceito e 
discriminação.

O romance de José Louzeiro,”Infância dos mortos: a lei 
do mais fraco”, depois de várias edições de muito sucesso, 
foi reimpresso  com o título de “Pixote: a lei do mais fraco”, 
para acompanhar o nome do filme para o qual o livro foi 
adaptado.  Dirigido pelo cineasta Héctor Babenco, foi lançado 
em 1980, levou multidões aos cinemas, e foi eleito por críticos 
estrangeiros como um dos dez melhores filmes daquele ano.

O filme conta a história de meninos abandonados, que 
são encaminhados a um reformatório para delinquentes 
juvenis, onde recorrem ao uso de cola de sapateiro, para 
suportarem o horror das ameaças e agressões a que eram 
submetidos. Um menino morre, por abuso físico cometido 
por zeladores do abrigo, e logo em seguida Pixote, com mais 
dois companheiros, conseguem fugir e vão para o Rio de 
Janeiro, viver nas ruas daquela cidade, em contato com o 
mundo do crime.                                     

                        TIRANDO AS MÁSCARAS       

À literatura que mascara a realidade contrapõe-se outra, 
de caráter libertário, que a desvela e mesmo indiretamente 
aponta caminhos.

Monteiro Lobato e Jorge Amado atuaram de modo 
amplo no sentido de desnudar o preconceito e abrir espaço 
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para um novo jeito de se viver, mas a partir dos anos 1980, 
a literatura orientada para crianças e jovens ganhou uma 
feição crítica bem delineada, com obras de Ziraldo como 
“O menino marrom”, publicado em 1986, e “Os meninos 
morenos”, de 2004. Marcos Reys, que a partir de 1980, 
dedicou-se à produção juvenil, escreveu grande elenco de 
obras, com extraordinário e merecido sucesso, tendo entre 
seus principais protagonistas um menino cadeirante.

Geni Guimarães lançou em 1997, “A cor da ternura”, 
um livro com grande densidade poética sobre uma menina 
negra. Com características de auto-ajuda, o livro “Felicidade 
não tem cor” trata de preconceito étnico e ainda de 
discriminação contra outros grupos, como pessoas gordas 
ou excessivamente magras, ou ainda pessoas incapacitadas 
fisicamente. 

Até os anos 1980, não faltaram em colégios brasileiros, 
diretores que, por sua conta e risco, proibiam a leitura 
de obras de Jorge Amado, acusando-as de subversivas e 
principalmente de imorais. Só quem estava prestes a realizar 
exames vestibulares ao ensino superior podia ter acesso a 
esses livros na biblioteca escolar.

A literatura de Graciliano Ramos, apesar de seu teor 
contundente em “Vidas Secas”, não sofreu rejeições 
significativas como recomendação escolar, exceto “Memórias 
do Cárcere”.

Antes da Lei de 2004, em 1986, Ziraldo publicou pela 
Editora Melhoramentos “O Menino Marron”. Este menino, 
curioso e inteligente, tinha a pele cor de chocolate, mas 
“Chocolate puro, não aqueles misturados com leite”. Tinha 
um amigo, o menino cor-de-rosa, de cabelos amarelos e olhos 
azuis ou verdes, conforme o dia. As crianças falavam sobre 
as diferenças da cor da pele de modo leve, tranquilo.
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A partir de 2004, com a adoção da obrigatoriedade da 
inclusão, no ensino superior, de estudos das relações étnico-
raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e 
africana, determinada pelo Conselho Nacional de Educação–
CNE, em 26/06/2004, as editoras ganharam novo alento para 
a publicação de livros, inclusive obras literárias, orientadas 
para esse segmento.

Em 2005, Ana Maria Machado lançou “Menina bonita do 
laço de fita”, onde ressalta a beleza e graça de uma menina 
negra, que era invejada por um coelhinho branco que gostaria 
de mudar de cor. Muitas obras tematizando a negritude, 
com intenção de combater discriminação social e racismo, 
surgiram nessa época. O chocolate surgiu novamente como 
referência em 2015, na obra “Flávia e o bolo de chocolate”, 
da jornalista Míriam Leitão. Nessa obra, a escritora tem a 
intenção de discutir a diversidade humana, mostrando as 
diferenças entre as pessoas como fatos normais. Flávia, 
a protagonista, é uma menina negra, que foi adotada por 
uma mulher branca e sonha ter a cor da pele de sua mãe 
adotiva. Detesta a cor marron, que, na obra, alegoricamente 
é associada às delícias do chocolate, do cacau, dos bolos e 
sorvetes.

 Em seu conjunto, as obras publicadas descrevem 
cenas, retiradas da realidade, onde crianças enfrentam a 
agressividade do mundo exterior quando saem de casa para 
ir à escola, ao cinema, ao parque, à vizinhança. “Cabelo de 
esponja de aço”, “nariz de batata” constituem o vocabulário 
mínimo com que são saudadas, amargurando seu cotidiano. 

Com o novo andamento promovido, de forma indireta, 
à produção de obras literárias para crianças e jovens, 
advindo da diretriz formulada pelo Conselho Nacional de 
Educação, e publicada no Diário Oficial da União, nº 118,de 
22/06/2004,seção 1,página 11, ocorreu grande investida contra 
o racismo e as discriminações sociais e étnicas vigentes na 
sociedade brasileira. 
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O que, naquele momento, chamou a atenção de alguns 
críticos foi o fato de que o trato de questões dessa ordem só 
viessem a merecer efetiva atenção governamental em 2004, 
ou seja, 116 anos após a abolição da escravatura, ocorrida 
em 1888. Mas, de qualquer forma, surgia a oportunidade de 
uso nas escolas de obras literárias que viessem a tratar do 
negro e do afrodescendente como cidadãos e não apenas 
como o criado, a ama de leite, a empregada doméstica, o 
carregador de sacaria, a cozinheira ou o suspeito.
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INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda o tema avaliação formativa e sua 
relação com o processo de ensino e aprendizagem 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Considerando que este tema necessita de novas condutas 
e novas concepções, ainda encontramos escolas brasileiras 
que praticam o equívoco entre classificar (exames) e avaliar 
(diagnóstico). Faz-se necessário abordar nas escolas o erro 
não mais como fonte de castigo, mas como fonte de virtude. 

Nesse cenário, estudamos o processo de avaliação 
formativa, que indica ser o mais adequado para avaliar nas 
escolas. 

 “... é formativa toda avaliação que ajuda 
o aluno a se desenvolver, ou melhor, que 

*Mestre em Linguística Aplicada aos Estudos da Linguagem, PUC SP 2017; Diretora de Escola Pública 
Estadual de SP, 2018; Professora Universitária Faculdade Mozarteum, 2018; Professora de Cursos de 
Graduação e Pós graduação INEQ, 2018. 

A avaliação inclui, traz para dentro;
os exames selecionam, excluem, marginalizam.
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participa da regulação das aprendizagens e 
do desenvolvimento no sentido de um projeto 
educativo”, Perrenoud (1999, p. 103). 

Para o autor, toda informação adquirida durante uma 
observação facilita ao professor realizar intervenções 
certeiras no processo ensino-aprendizagem. A relevância 
deste tema visa sobre a preocupação com o processo 
da avaliação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
por ser, principalmente nessa fase da escolaridade que o 
aluno necessita da intervenção do Professor num processo 
formativo, e não a avaliação como tem sido tradicionalmente 
considerada, como um fator que ocorre no final do processo 
do conhecimento.  

As pesquisas indicam que a avaliação da aprendizagem 
nas escolas brasileiras tem sido um instrumento de 
verificação, seleção e classificação, com poucas atitudes no 
sentido de reorientar a prática educativa.                

[...]Chega de confundir a avaliação da 
aprendizagem com exames. A avaliação da 
aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, 
inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa 
dos exames, que não são amorosos, são 
excludentes, não são construtivos, mas 
classificatórios. A avaliação inclui, traz para 
dentro; os exames selecionam, excluem, 
marginalizam. (LUCKESI, 2000, p. 07) 

Sendo assim, percebe-se na área da educação, a 
necessidade de explorar mais o tema, afinal nenhuma escola 
deve usar a avaliação para excluir.  

Tendo em vista a experiência como Diretora de Escola 
de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, de 
uma escola pública do Estado de São Paulo, este artigo se 
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justifica a partir da observação de diversas abordagens de 
avaliação da aprendizagem trabalhadas pelos professores, 
principalmente nos 4º e 5º anos.  

Com base nessas considerações, o objetivo geral 
consiste em analisar a relação entre a avaliação formativa e 
o processo de ensino e aprendizagem dos alunos dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. 

Os objetivos específicos são: 

Investigar as concepções de avaliação 
manifestadas pelos professores dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental que atualmente 
permeiam o cotidiano escolar numa escola 
estadual de São Paulo;  

Identificar de que maneira as concepções dos 
professores se traduzem em ações no interior 
da sala de aula; 

Analisar como a escola tem pensado sobre 
avaliação, identificando se os professores 
percebem a articulação direta entre a avaliação 
e o processo de ensino e aprendizagem.

A hipótese sustentada neste artigo é de que a forma de 
avaliar o aluno nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
deve ocorrer num processo contínuo ao longo de diferentes 
atividades e situações de aprendizagem, que a avaliação 
proporciona informações que servem para ajudar ou mudar a 
atuação educativa adaptando o ensino, e ainda que avaliação 
não é produto final e sim como um processo formativo. 

A avaliação formativa pressupõe condições para as 
regulações retroativas das aprendizagens (Perrenound,1993), 
uma vez que as dificuldades dos alunos são detectadas, após 
o processo de ensino- aprendizagem, normalmente por meio 
de teste.  
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Perrenoud (1993, p. 173) define a avaliação como o 
processo que:  

[...] ajuda o aluno aprender e o professor a 
ensinar. A ideia base é bastante simples: a 
aprendizagem nunca é linear, procedem por 
ensaios, por tentativas e erros, hipóteses, 
recuos e avanços: um individuo aprenderá 
melhor se o seu meio envolvente for capaz de 
lhe dar respostas e regulações sob diversas 
formas [...]  

 Trata-se de uma avaliação que faz parte do processo 
pedagógico, que integra processo avaliativo e o processo de 
ensino-aprendizagem, tendo caráter interativo. Sua principal 
função é a de regular e melhorar as aprendizagens dos 
alunos, de conseguir com que os alunos desenvolvam as 
suas competências de domínio cognitivo e metacognitivo. 

Neste contexto, a concepção qualitativa da avaliação se 
caracteriza pela preocupação em compreender o significado 
de produtos completos a curto e a longos prazos, explícitos e 
cultos; o que requer uma mudança de orientação, a avaliação 
qualitativa pretende ultrapassar a avaliação quantitativa. E 
preciso entender que o espaço educativo e os processos são 
mais relevantes que os produtos. 

Esclareça-se que as escolas estaduais paulistas 
trabalham por gestão de resultados de avaliações externas. 
As avaliações externas são SARESP, Prova Brasil, AAP- 
Avaliação de Aprendizagem em Processo, baseadas no 
Currículo Oficial do Estado de São Paulo, que para os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental é o Programa Ler e Escrever 
e o EMAI – Ensino da Matemática para os Anos Iniciais. 

Este artigo aborda a avaliação interna realizada pelo 
professor, sem desmerecer a importância das avaliações 
externas.  
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1. Base Teórica 

A base teórica deste artigo explora os conceitos gerais 
da avaliação e as bases da avaliação formativa no processo 
de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental.  

2.1 Conceitos gerais sobre avaliação 

Para entender melhor o significado da palavra “avaliar”, 
que segundo o dicionário “valia” (do latim, valor) indica valor, 
é termo resultante de uma derivação parassintética, logo 
avaliar significa atribuir valor a algo, valor este que pode ser 
qualitativo e/ou quantitativo: Assim, o conceito “avaliação” 
vem de ações de conduta de “atribuir um valor ou qualidade a 
alguma coisa, ato ou curso de ação...”, que, por si, implica um 
posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto, 
ato ou curso de ação avaliado.  

Durante toda a trajetória da história sobre a avaliação 
da aprendizagem vários foram os autores que definiram e 
continuam definindo avaliação como: 

Luckesi (2011, p. 111), define avaliação:  

“Entendemos avaliação como um juízo de 
qualidade sobre dados relevantes, tendo em 
vista uma tomada de decisão”. Ou seja, para 
o autor, avaliar é apresentar um juízo de valor, 
os critérios, a metodologia para promover a 
aprendizagem do aluno. É mais que o fazer 
mecânico focado em resultados.  

Para Hofmann, como ação reflexiva e mediadora do 
processo de ensinoaprendizagem, a avaliação pressupõe 
envolvimento, divisão de papéis, o professor que ensina, 
mas também aprende. Diz a autora, 

(...) Quando avaliamos uma pessoa, nos 
envolvemos por inteiro - o que sabemos, o que 
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sentimos, o que conhecemos desta pessoa, 
a relação que nós temos com ela. E é esta 
relação que o professor acaba criando com 
seu aluno. Então, para que ele transforme 
essa sua prática, algumas concepções são 
extremamente necessárias. Em primeiro 
lugar, o sentimento de compromisso em 
relação àquela pessoa com quem está se 
relacionando. Avaliar é muito mais que 
conhecer o aluno, é reconhecê-lo como uma 
pessoa digna de respeito e de interesse. Em 
segundo lugar, o professor precisa estar 
preocupado com a aprendizagem desse 
aluno. Nesse sentido, o professor se torna 
um aprendiz do processo, pois se aprofunda 
nas estratégias de pensamento do aluno, 
nas formas como ele age, pensa e realiza 
essas atividades educativas. Só assim é que 
o professor pode intervir, ajudar e orientar 
esse aluno. (...) 

Para o autor Libâneo (1994, p. 195), a avaliação é uma 
tarefa complexa que não se resume à realização de provas e 
atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados 
que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A 
avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de 
diagnostico e de controle em relação às quais se recorrem a 
instrumentos de verificação do rendimento escolar.   

Avaliação é um instrumento permanente do trabalho 
docente, tendo como propósito observar se o aluno aprendeu 
ou não, podendo assim refletir sobre o nível de qualidade do 
trabalho escolar, tanto do aluno quanto do professor, gerando 
mudanças significativas. 

Já para Perrenoud:  
Avaliar é – cedo ou tarde – criar hierarquias de 
excelência em função das quais se decidirão 
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a progressão no curso seguido, a seleção 
no início do Secundário, a orientação para 
diversos tipos de estudo, a certificação 
antes da entrada no mercado de trabalho 
e, frequentemente, a contratação. Avaliar é 
também privilegiar um modo de estar em aula 
e no mundo, valorizar formas e normas de 
excelência, definir um aluno modelo, aplicado 
e dócil para uns, imaginativo e autônomo para 
outros (Perrenoud, 1999, p. 9). 

O autor explica que tradicionalmente a avaliação é 
associada na escola à criação de hierarquias. Os alunos são 
comparados e depois classificados em virtude de uma norma 
de excelência definida pelo professor ou pelo modelo dos 
melhores alunos. O autor afirma que as provas tradicionais 
se revelam de pouca utilidade porque são essencialmente 
concebidas mais para a classificação dos alunos do que para 
a identificação do nível de domínio de cada um, permite dar 
boas e más notas, criando assim hierarquia. 

O estudo dos conceitos sobre avaliação da aprendizagem 
revela que trata-se de uma tarefa que está posta diante de 
nós, Professores, mas não se pode deixar de lembrar que 
os exames escolares acompanharam muitos anos de vida 
escolar na história da modernidade. Para mudar isso, há 
que se aprender um novo modo de ser e de agir, abrindo 
mão de antigos conceitos que estão em nós impregnados, 
inclusive em relação às maneiras que utilizamos para avaliar 
um educando. 

2.2 Legislação e Avaliação 
2.2.1 LDB 9394/1996 

O objetivo da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/1996 
consiste em organizar, estruturar os princípios enunciados 
no texto constitucional para a sua aplicação a situações reais 
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que envolvem várias questões, entre elas: aproveitamento da 
aprendizagem e promoção de alunos. 

O Inciso V do Artigo 24 aborda: a verificação do 
rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do 
desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos 
e dos resultados ao longo do período sobre 
os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos 
para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas 
séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos 
com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelos ao período letivo, 
para os casos de baixo rendimento escolar, 
a serem disciplinados pelas instituições de 
ensino em seus regimentos. 

Podemos entender que a avaliação contínua e acumulativa 
não tem como objetivo classificar ou selecionar. Fundamenta-
se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos 
cognitivos, afetivos e relacionais; fundamentase em 
aprendizagens significativas e funcionais que se aplicam 
em diversos contextos e se atualizam o quanto for preciso 
para que se continue a aprender. Portanto, após mais de 
20 anos de publicação da LDB podemos entender que não 
há mais espaço para a avaliação tradicional, hierárquica, 
autoritária, e também ressalta-se que quando a escola tem 
capacidade de construir, de implementar e de avaliar o seu 
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projeto pedagógico, ela propicia uma educação de qualidade 
e exerce sua autonomia.  

A avaliação é um processo que deve ser incorporado 
à prática do professor, em que todas as experiências, 
manifestações, vivências, descobertas e conquistas das 
crianças devem ser valorizadas, com o objetivo de revelar o 
que a criança já tem e não o que lhe falta, avaliação está no 
processo de ensino e aprendizagem. 

2.2.2 Deliberação CEE 155/2017 

Esta outra legislação, a Deliberação do Conselho 
Estadual da Educação, nº 155/2017, referente a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, dispõe sobre avaliação de 
alunos da Educação Básica, nos níveis fundamental e médio 
no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo. 

O Título III: Do Processo de Avaliação Escolar, em seus 
artigos 16, 17, e 19 estabelece:  

Art. 16 As propostas pedagógicas das escolas 
devem indicar com clareza as aprendizagens 
que devem ser asseguradas aos alunos nos 
níveis fundamental e médio da Educação 
Básica, nas diferentes áreas e componentes 
curriculares. Parágrafo único – A avaliação 
do rendimento escolar terá como referência 
básica o conjunto dessas aprendizagens.  

Art. 17 A avaliação dos alunos, a ser realizada 
pelos professores e pela escola como 
parte integrante da proposta curricular 
e da implementação do currículo,  é 
redimensionadora da ação pedagógica e deve:  

I – assumir um caráter processual, formativo 
e participativo, ser contínua, cumulativa e 
diagnóstica, com vistas a:  
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a) identificar potencialidades e dificuldades 
de aprendizagem e detectar problemas de 
ensino;  

b) subsidiar decisões sobre a utilização de 
estratégias e abordagens de acordo com as 
necessidades dos alunos, criar condições 
de intervir de modo imediato e a mais longo 
prazo para sanar dificuldades e redirecionar 
o trabalho docente;  

II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, 
tais como a observação, o registro descritivo 
e reflexivo, os trabalhos individuais e 
coletivos, os portfólios, exercícios, provas, 
questionários, dentre outros, tendo em 
conta a sua adequação à faixa etária e às 
características de desenvolvimento do 
educando;  

III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da 
aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, 
bem como os resultados ao longo do período 
sobre os de provas finais, quando essas 
ocorrerem, tal como determina a alínea “a” do 
inciso V do art. 24 da Lei nº 9.394/96.  

Art. 19 O resultado final da avaliação feita pela 
escola, em consonância com o Regimento 
Escolar, deve refletir o desempenho global do 
aluno durante o período letivo, no conjunto 
dos componentes curriculares cursados, com 
preponderância dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados 
obtidos durante o período letivo sobre 
os da prova final, caso esta seja exigida, 
considerando as características individuais 
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do aluno e indicando sua possibilidade de 
prosseguimento de estudos.  

Considerando o contido na Del CEE 155/2017 sobre 
avaliação dos alunos, entende-se que todo aluno tem direito à 
educação escolar, a escola deve assegurar aos alunos o acesso 
ao conhecimento traduzido nos currículos e aos elementos da 
cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal 
e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma 
formação comum, independentemente da grande diversidade 
da população escolar e das demandas sociais. 

Assim, as escolas devem fundamentar-se na Proposta 
Pedagógica, Regimento Escolar, indicando com clareza as 
aprendizagens que devem ser asseguradas aos alunos em 
cada ano, e sendo assim, trabalhar diversos instrumentos e 
procedimentos, como a observação, o registro descritivo e 
reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, 
exercícios, provas, questionários. 

Segundo a legislação que abordada, a avaliação da 
aprendizagem assume um caráter processual, formativo e 
participativo, contínuo, cumulativo e diagnóstico. 

2.3 Avaliação na perspectiva formativa 

A avaliação da aprendizagem na concepção formativa 
se apresenta a partir das visões e das concepções de vários 
autores, entre eles destaca-se Nascimento (2013): 

[...] não é dar notas, fazer médias, reprovar ou 
aprovar os alunos. Avaliar, numa nova ética, 
é  sim avaliar participativamente no sentido 
da construção, da conscientização, busca da 
auto crítica, auto conhecimento de todos os 
envolvimentos no ato educativo, investindo 
na autonomia, envolvimento, compromisso e 
emancipação dos sujeitos. (Nascimento, 2013) 
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A avaliação não é enfatizar o aspecto quantitativo do 
processo educativo, mas, avaliar na perspectiva formativa 
é comprometer-se com o futuro, com a transformação, a 
partir do conhecimento da realidade, pois e de posse das 
informações, referentes á qualidade da aprendizagem, ambos 
buscam possibilidades para a superação da dificuldade 
constatada (Nascimento, 2013). 

Enfatizam-se as características da avaliação formativa: 

[...] pode contribuir para o aperfeiçoamento 
da ação docente, fornecendo ao professor 
dados para adequar seus procedimentos de 
ensino ás necessidades da classe. A avaliação 
formativa pode também ajudar a ação 
discente, porque oferece ao aluno informação 
sobre seu progresso na aprendizagem 
fazendo-o conhecer seus avanços, bem como 
suas dificuldades, para poder superá-las 
(Nascimento, 2013) 

Entende-se  que a avaliação formativa é caracterizada 
pelos seguintes aspectos: possibilita ao professor refletir e 
analisar o seu trabalho pedagógico em sala de aula, além de 
rever, investigar e aperfeiçoar constantemente a sua teoria 
e prática, de acordo com as necessidades dos educandos, 
e, por sua vez, para os alunos, o avaliar formativo oferece 
informação sobre seu progresso na aprendizagem fazendo-o 
conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades, para 
poder superá-las, 

Numa perspectiva da avaliação formativa destacam-se os 
seguintes elementos: regulação do ensino e aprendizagem, 
autorregulação da aprendizagem. A regulação é o processo 
de ajustamento de ensino e da aprendizagem, em que se 
destacam as seguintes indagações: o que fazer e o como 
fazer para que os alunos aprendam, superem as dificuldades 
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e avancem no processo de construção dos conhecimentos 
e da aprendizagem?  

A regulação é uma ação realizada pelo professor, 
momento em que o mesmo irá regular e intervir na superação 
das dificuldades dos alunos para quem avancem no processo 
de construção das aprendizagens.  

Com isso, o erro não é uma falta que deve ser 
reprimida, mas sim uma fonte de informação 
tanto para o professor como para o aluno, que 
precisa compreender seu erro para não mais 
repeti-lo, e assim, progredir. De nada serviria 
se todos os alunos resolvessem todos os 
problemas, uma prova tradicional não informa 
como se dá a aprendizagem e a construção 
do conhecimento na mente do aluno, ela 
sanciona e tenta impedir seus erros sem que o 
aluno trabalhe para buscar as compreensões 
destes erros (Perrenoud, 2006). 

O feedback (ou devolutiva) é um elemento relevante 
na avaliação formativa, pois contribui para o processo 
de construção da aprendizagem e do conhecimentos dos 
alunos, bem como para a superação das dificuldades e dos 
conhecimentos dos alunos, inclusive dos erros.  

Portanto o feedback é quando o professor aponta, 
informa e esclarece aos alunos os erros e os seus acertos 
sobre um determinado conteúdo. 

Muitos fatores dificultam a superação da 
prática tradicional, já tão criticada, mas, dentre 
muitos, desponta sobre maneira a crença dos 
educadores de todos os graus de ensino na 
manutenção da ação avaliativa classificatória 
como garantia de um ensino de qualidade, 
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que resguarde de um saber competente dos 
alunos. (Hoffman, 2001). 

Para Perrenoud (1999) a autorregulação da aprendizagem 
consiste nas capacidades do sujeito para gerir ele próprio 
seus projetos seus progressos, suas estratégias diante 
das tarefas e dos obstáculos, ou seja, a autorregulação é a 
capacidade que o aluno desenvolve para superar as suas 
dificuldades e avançar em seu processo de construção da 
aprendizagem e dos conhecimentos, que requer-lhe, analisar 
situações, reconhecer e corrigir seus eventuais erros nas 
tarefas,  ou situações do ato educativo, criado-se estratégias, 
ações e atitudes para melhoria do processo de aprendizagem. 

Pode-se afirmar que os instrumentos avaliativos de 
determinados conteúdo, na perspectiva da avaliação 
formativa, precisam ser os mais diversificados, e variados, 
e dentre eles destacam-se as provas, os seminários, as 
apresentações, entrevistas observação, trabalhos, tarefas, 
exposições, diários, exercícios em sala, autoavaliação, mapa 
conceitual entre outros, enfatizam que a ideia de diversificar 
os instrumentos de avaliação tem respaldado na necessidade 
de que se analise a aprendizagem do aluno sob diferentes 
ângulos e dimensões, afinal, cada aluno aprende e se 
expressa de uma determinada forma no processo educativo. 

De acordo com Perrenoud (1999) a avaliação é um 
processo continuo no ato educativo, em que, os instrumentos 
da avaliação formativa são ferramentas que possibilitam 
realizar-se o processo de coleta, de investigação, de reflexão, 
de analise, de interpretação e de retomada das informações 
(recuperação contínua). 

Destacamos, portanto, que a avaliação na perspectiva 
formativa, é conhecer, é dialogar, é indigar, é argumentar, é 
raciocinar, é aprender, afirma Luckesi, 2000, durante todo o 
processo avaliativo e educativo. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia desse artigo constitui-se em um processo 
sistemático que visa encontrar soluções para a problemática 
estudada, segundo a natureza dos dados, é de abordagem 
qualitativa, apresenta caráter exploratório e descritivo. 

3.1 O contexto da pesquisa  

A pesquisa de campo realiza-se numa Escola Estadual de 
São Paulo localizada na região Norte de São Paulo-SP, é uma 
escola que oferece os Anos Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino 
Fundamental do Estado de São Paulo.  

Novecentos alunos estão matriculados na escola, sendo 
a metade estudando no período da manhã e a outra metade 
no período da tarde. 

O espaço é amplo e acolhedor para a faixa etária de 
alunos atendida. 

A escola trabalha numa perspectiva de gestão democrática 
e utiliza seus colegiados para este fim, a saber, Conselho de 
Escola (CE) associação de Pais e Mestres (APM) Grêmio 
Estudantil a Escola, por ser de Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, não possui, mas realiza assembleias com os 
alunos para exercer a cidadania. 

As escolas estaduais paulistas trabalham por gestão de 
resultados de avaliações externas.  

As avaliações externas são SARESP, Prova Brasil, AAP- 
Avaliação de Aprendizagem em Processo. Este artigo aborda 
a avaliação interna realizada pelo professor. 

Os conteúdos disciplinares de cada ano são trabalhados 
de acordo com as Orientações Curriculares do Estado de 
São Paulo, LER E Escrever e EMAI, que busca através da 
unificação do currículo, garantir a todos os alunos da rede 
estadual de ensino, uma base comum de conhecimentos e 
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competências. Além do conteúdo do Currículo Oficial, Ler e 
Escrever e EMAI, apontados no Planejamento Anual (fevereiro 
de 2018), a escola trabalha conteúdos dos Projetos da Pasta, 
a saber, Programa MMR – Método de Melhoria de Resultados, 
Projeto Gestão Democrática, Projeto Quem Falta Faz Falta, 
PNAIC – Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, 
Projeto de intervenção a violência e cultura da paz; e ainda 
os projetos específicos da escola: Projeto Livro Vai, História 
Vem, Hino Nacional, Brinquedoteca, Informática, Proerd, 
Educação Inclusiva. 

Os participantes desta pesquisa são seis professores 
de 4º e 5º anos que foram convidadas para responderem o 
questionário. 

A proposta pedagógica da escola aborda a elaboração 
do Projeto Político Pedagógico como tradução dos anseios 
de toda comunidade escolar. O objetivo geral da proposta 
pedagógica consiste em oferecer uma escola que constrói 
conhecimento, que seja baseada na integração e reflexão de 
sujeitos que aprendem e ensinam. 

A metodologia de ensino está baseada na abordagem 
sócio interacionista de Lev Vygotsky, a aprendizagem ocorre 
como um fenômeno que se realiza na interação com o 
outro, onde o aluno aprende a construir conhecimento com 
autonomia.   

Os professores da escola pesquisada atuam de forma de 
forma colaborativa, criando oportunidades de aprendizagem 
propondo desafios através de estratégias articuladas que 
respondam às demandas do desenvolvimento do aluno em 
todo o processo da avaliação. 

Eles possuem formação semanal, chamada de HTPC – 
Hora do Trabalho Pedagógico Coletivo, onde há orientações 
específicas para o acompanhamento da aprendizagem dos 
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alunos, baseadas nos resultados de avaliações externas, 
como AAP – Avaliação de Aprendizagem em Processo, 
SARESP, Prova Brasil e também pelo acompanhamento do 
trabalho da escola em seus projetos. 

Os professores trabalham também com as avaliações 
internas, sondagens, trabalhos individuais e em grupo e 
provas. 

A coleta de dados foi realizada por meio das visitas 
à escola para momentos de observação e também com a 
aplicação de questionário aos participantes, o período da 
coleta compreendeu de agosto à outubro de 2017. 

4. RESULTADOS 

Foi perguntado sobre como os participantes avaliam 
a aprendizagem dos seus alunos. Observou-se que os 
professores em sua maioria acreditam, que avaliação 
constitui-se num processo longo e contínuo, eles avaliam a 
aprendizagem dos alunos com provas e notas, mas também 
atribuem notas através de trabalhos que valem pontos, leitura 
oral, ir a lousa para responder as questões, dessa forma os 
professores estão avaliando o aluno. 

Na questão sobre como a escola tem trabalhado a questão 
de avaliação de aprendizagem dos alunos, podemos inferir 
que a escola tem, de fato, dado um suporte para o professor 
desenvolver avaliação contínua com os alunos, através dos 
registros em Diário de Classe, Rotina Semanal, recuperação 
contínua.  

Quando a questão que aborda a formação em serviço 
(reuniões semanais de ATPC, Reunião Pedagógica, 
Planejamento, Replanejamento, outros) específica com 
abordagem Avaliação da Aprendizagem, verificou-se que 
é oferecida nas reuniões semanais com os professores, 
formações sobre o ensino e a aprendizagem dos alunos, não 
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especificamente sobre avaliação formativa, mas entende-se 
que já e um bom avanço para aprendizagem dos alunos e até 
mesmo para maior conhecimento dos professores.   

Isso significa que há um avanço e uma preocupação dos 
professores e da escola sobre a avaliação dos alunos com 
essas reuniões, pois os seis participantes falaram (de formas 
diferentes) que esse assunto é de grande importância e tem 
um momento que e aberto só para discussão da avaliação. 

Os participantes conhecem sobre a avaliação formativa 
no processo de ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, observou-se de forma surpreendente 
que eles consideram importante a avaliação formativa para 
seus alunos, porém sem aprofundamento. 

Sobre a articulação direta entre a avaliação e o processo 
de ensino e aprendizagem, analisou-se que embora pareça 
que os professores apresentem clareza, pelo menos em 
suas respostas, que a avaliação formativa está diretamente 
relacionada com o processo de ensino e aprendizagem nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, eles reconhecem a 
importância da avaliação enquanto processo de aprendizagem, 
articulando-se com Perrenoud:   

As notas possuem uma mensagem na sala 
de aula: “as notas fazem parte de uma 
negociação entre o professor e seus alunos 
ou, pelo menos de um arranjo. Elas lhe 8 
permitem fazê-los trabalhar, conseguir seu 
silencio, sua concentração, sua docilidade 
em vista do objetivo supremo: passar de ano” 
(Perrenoud, 1999, p.12) 

Fica aberta a possibilidade de ampliação e continuidade 
deste artigo, pois a avaliação é ampla e contínua. 
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5. Discussão dos Dados  

Para que os objetivos deste trabalho sejam atingidos e 
segundo a análise da pesquisa de campo, pode-se entender 
que teoria e prática se articulam, uma vez que os dados 
analisados vão ao encontro das ideias de Perrenoud (2007), 
que afirma que quando o educador percebe que os alunos não 
obtiveram sucesso em alguma atividade, é imprescindível que 
ele busque entender o que não funcionou e onde está esta 
falha. Justamente com esta intenção, a avaliação formativa 
deve, além de auxiliar o aluno a aprender (analisando 
seu desempenho), proporcionar ao professor um melhor 
conhecimento deste aluno e ajudá-lo a analisar sua prática. 

Na avaliação formativa a interação entre educador-
educando é constante, o que permite um feedback permanente 
entre os dois, assim, a avaliação formativa consegue detectar 
os problemas, o ritmo da caminhada e as dificuldades 
individuais, esse e o objetivo do ato avaliar. 

 Uma avaliação formativa deve obrigatoriamente 
possuir uma intervenção diferenciada, nos meios de ensino, 
horários e organização da aula, assim como uma visão mais 
igualitária da escola e da educação, em uma avaliação com 
este propósito, o professor deve ser o criador de situações 
de aprendizagem, ao contrário, a avaliação tradicional, não 
se satisfazendo em fazer com que alguns alunos fracassem, 
empobrece esta aprendizagem e induz, nos professores, 
didáticas conservadoras. 

Considerações Finais 
Este artigo teve como objetivo geral analisar a relação 

entre a avaliação formativa e o processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.  

Foi verificado que a avaliação formativa é uma excelente 
forma de avaliar o aluno, conforme evidenciado na 
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fundamentação teórica do artigo, dessa forma, o aluno 
aprende sem medo e confia ainda no seu próprio aprendizado.  

O papel da avaliação é diagnosticar a situação da 
aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão 
para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. 
Nesse contexto, a avaliação é processual e dinâmica. Na 
medida em que busca meios pelos quais todos possam 
aprender o que é necessário para o próprio desenvolvimento, 
é inclusiva. Sendo inclusiva é, antes de tudo, um ato 
democrático, conforme Luckesi (2011).  

Com base nesta afirmação somos levados a inferir que 
os professores e a escola parecem preocupar-se e acreditar 
que a avaliação formativa possui uma relação com o processo 
de ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Ressalta-se que o grande objetivo da avaliação formativa 
é a promoção da aprendizagem, é o sucesso escolar e, para 
isso, é necessário que o professor acompanhe o processo de 
aprendizagem de cada aluno e sua atuação como mediador 
da aprendizagem, realizando periodicamente o processo de 
autorregulação, ou seja, as intervenções. 

Os resultados a que se chegaram, por meio da análise, 
podem ser um ponto de partida para criar oportunidades 
para uma reflexão sobre o processo avaliar, pois a tarefa 
de avaliar qualitativamente exige muito mais conhecimento 
do educador, o que desencadeia maior dedicação por parte 
dos mesmos, no entanto, a realidade vivenciada por esses 
professores revela que há um percurso longo onde há maior 
necessidade de fundamentar, organizar e planejar melhor a 
ação educativa. 

Para o futuro é importante que nas formações dos 
professores abram-se espaços e tempos para se realizarem e 
discutirem práticas mais formativas da avaliação dos alunos. 
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