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PRECONCEITOS CONTRA A MULHER 

Como os livros perpetuam os preconceitos 

Reportagem publicada na edição 1, de março de 

1986, indicada por Maria Luisa Eluf 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"A Educação sexista da época em que eu estudava me incomodava. Indignava-

me a professora, que trabalhava e conquistava seu dinheiro, reproduzir nas 

aulas a ideia de que a mulher nasceu para ser rainha do lar. Por isso, 

investiguei como esses e outros valores eram introduzidos nos ambientes de 

Educação Infantil. Hoje, 30 anos depois, ainda há preconceito, mas a situação é 

muito melhor graças à luta das mulheres para conquistar outros espaços."  

Maria Luisa Eluf, professora da Escola de Sociologia e 

Política e fundadora do Semina Educativa e Indústria. 

  



Preconceito contra 

a mulher 
Cuidado! O livro que você adotou pode estar 

cheio de PRECONCEITOS CONTRA A 

MULHER 

Reportagem de Oswaldo Coimbra 

  



 

São historinhas quase sempre sobre o cotidiano de uma 

família. Falam do "trabalho do papai", das "tarefas da 

mamãe" e dos "divertimentos de que os meninos e as 

meninas mais gostam". Parecem inofensivas. No entanto, os 

especialistas em Educação estão cada vez mais preocupados 

com elas. Veja por quê.  

"Enquanto a mamãe fica em casa cuidando das atividades 

domésticas, papai sai de manhã para o trabalho e só volta à 



tarde. É com esse trabalho que ele nos garante casa para morar, 

alimentação sadia, vestuário e possibilidade de estudar."  

Este trecho de um texto de Moral e Cívica, O Dia de Papai, à 

primeira vista não se distingue de outros que habitualmente 

encontramos nos livros didáticos. No entanto, ele é tipico entre 

aqueles que colocam a mulher em situação desfavorável, 

segundo um trabalho editado pela Fundação para o Livro 

Escolar, de São Paulo. A autora deste trabalho (Livro Didático 

Eternizando Preconceitos), Maria Luísa Eluf, estudou 244 livros 

retirados da lista recomendada pela Comissão de Moral e 

Cívica, em 1979 e 1980. A pesquisa foi dividida em quatro 

segmentos e em todos Maria Luísa encontrou a figura da 

mulher numa posição diminuída.  

O estudo começa com os textos relacionados com a família e 

neles os personagens masculinos apresentam-se dotados de 

maior força física, mais lógica e razão. "O papel da esposa 

consiste em cuidar da casa e da educação dos filhos", constata a 

pesquisadora. Ela acrescenta: "O pai é chefe de família, 

geralmente é ele quem sustenta o lar e impõe respeito a seus 

filhos".  

  

Papai no trabalho, mamãe sempre em casa  

No segundo segmento de sua pesquisa (do qual retiramos o 

trecho do texto do início desta matéria), Maria Luísa analisou a 

forma como é mostrada nos livros didáticos a ação de cada 

membro dentro da família. Diz ela: "Em geral nos textos o pai é 

sempre o executivo, as casas são bonitas, com jardins, a mãe 



não trabalha fora e a relação familiar é excelente". A seguir, ela 

comenta: "Portanto, esses textos estão fora da realidade. O que 

ocorre no dia a dia é o inverso do que aparece nos textos de 

leitura". Para reforçar esta afirmação sobre o irrealismo destas 

descrições do cotidiano, um outro texto é exibido. Seu 

título: Como Eu Vejo a Minho Família. Diz o texto: "Eu e meus 

irmãos acordamos bem cedinho, tomamos café e papai vai 

trabalhar. Mamãe fica em casa, preparando nosso almoço. À 

tarde, fazemos nossas lições, ajudamos a mamãe e brincamos 

um pouquinho. Papai chega muito cansado e tem sempre uma 

novidade para comentar e um sorriso para tudo. À noite, 

enquanto papai lê jornal, ou conversa com mamãe, nós 

assistimos à televisão. Aos domingos papai nos leva à praia".  

  

Nos livros, quem dirige a escola é sempre um 

homem  

A distribuição das profissões pelos dois sexos é o tema do 

terceiro segmento da pesquisa. Nele, Maria Luísa assinala que 

as profissões, em geral, são designadas nos livros escolares por 

meio de palavras masculinas, como barbeiro, leiteiro, jornaleiro, 

com o que o trabalho da mulher deixa de ser mostrado. "Sempre 

o diretor da escola é homem e nunca mulher." Enquanto isso 

ocorre na escola, as mulheres, no papel de mãe, nunca 

trabalham fora do lar. Maria Luísa reserva o quarto e último 

segmento para observar como as crianças se relacionam entre 

si, nos livros. Os meninos brincam com bola, bicicleta e patins. 

Já as meninas dedicam-se às bonecas, regam os jardins e 



executam outras atividades domésticas. "Dificilmente aparecem 

o menino e a menina brincando juntos."  

Embora a pesquisa tenha sido limitada aos livros de Moral e 

Cívica, Maria Luísa assegura que há livros de Matemática e 

Português também contagiados por elementos que revelam uma 

visão preconceituosa da mulher. Por fim, ela adverte sobre o 

perigo que isto representa, já que o livro didático é um material 

utilizado por alguém - o professor - que tem o respeito das 

famílias e o crédito das crianças.  

Outra pesquisadora neste campo é Sílvia Cintra Franco, que 

durante sete anos trabalhou como especialista em Medidas 

Educacionais da Fundação Carlos Chagas e atualmente está no 

Conselho da Condição Feminina, de São Paulo. Para ela, são 

duas as consequências da veiculação desse tipo de imagem da 

mulher pelos livros didáticos. Primeiro, as meninas são levadas 

a enxergarem o seu futuro dentro de um horizonte empobrecido. 

Segundo, a autoestima que cultivam fica abalada. Esclarece 

Sílvia: "A raiz dessas pesquisas é a imagem não prestigiosa que 

os livros oferecem da mulher. Os livros deveriam fornecer um 

modelo de mulher mais vigorosa sem, no entanto, tirar-lhe a 

delicadeza, pois feminilidade não significa falta de energia".  

  

Os meninos vão para a marcenaria, as meninas, 

para o tricô  

Sílvia chama a atenção para o dia a dia das escolas, onde, 

segundo ela, os preconceitos contra a mulher são reforçados. 

"Quando se divide uma turma para a execução de trabalhos 



manuais, geralmente os meninos vão, por exemplo, para a 

marcenaria, e as meninas, para o tricô." Sílvia conta que ela 

própria, quando era criança, ficou para exames de 2ª época 

porque, em vez do tricô, preferia a marcenaria. As professoras, 

diz ela, estão intensificando a rivalidade entre os sexos quando 

distribuem os alunos em turmas de meninos e meninas para 

responderem à tabuada. Essa rivalidade pode chegar a um ponto 

tal que, como ela mesma viu numa escola, a professora não 

pode fazer perguntas a três alunas, em seguida, sem que os 

meninos reclamem por não estarem sendo chamados. 

Acrescenta Sílvia: "O menino sabe que vai crescer e que seu 

valor está nele. A menina sabe que seu valor não está nela. Por 

isto, tem a tendência a ser boazinha, quietinha, a querer agradar. 

O menino é educado para a vida. A menina, para o lar. Ela é a 

Carolina, na janela, vendo o mundo passar".  

Num de seus artigos, Sílvia resume essas diferenças de 

comportamento. Ela assinala que os meninos, nos textos dos 

livros didáticos, são hábeis, empreendedores, controlados, 

firmes e confiantes. As meninas são passivas, sem iniciativa, 

descontroladas emocionalmente, inseguras e indecisas.  

  

Livro didático, uma camisa de força para a 

mulher  

Em outro artigo, intitulado A Mulher e o Livro Didático, Sílvia 

indaga: "Pode-se em sã consciência estreitar a visão de mundo 

de uma jovem? Fazê-la crer que, para ela, as opções de vida são 

limitadas e limitantes?" E ela mesma responde: "A questão do 

livro didático para a mulher é a questão da camisa de força. 



Para a menina, assimilar a visão de mundo que eles propõem é 

quase como justapor uma camisa de força aos seus anseios e 

aspirações. Camisa de força que dificulta uma visão ampla e 

objetiva de seu futuro e, consequentemente, a impede de se 

preparar adequadamente para a vida". No final desse artigo, a 

pesquisadora sugere a pais e professores que, enquanto as 

editoras e os autores não se convencerem a mudar essa imagem 

da mulher, eles devem alertar seus filhos e alunos para o que 

existe de ultrapassado nessa imagem.  

Para reagir contra essa situação, Sílvia escreveu dois livros 

infantojuvenis (O Abre Alas eResgate no Tempo) em que as 

histórias são centradas em meninas completamente diferentes 

das dos livros didáticos.  

  

Finalmente, meninas que são curiosas e decididas  

Ágeis, curiosas, decididas, as heroínas vivem com intensidade a 

infância sem retraimentos inúteis. Na apresentação às leitoras 

do Resgate no Tempo, diz a autora: "Ah! E tenho uma birra 

enorme desses livros de escola que mostram os meninos 

fazendo de tudo, desde médicos até astronautas, e as meninas 

como se fossem palermas idiotas que só sabem se pentear e 

brincar de bonecas. E olhar os meninos se divertirem a valer. 

Na verdade, eu não conheço nenhuma menina pateta como 

aqueles livros gostam de mostrar". 

 

Foto entrevistada: Arquivo pessoal/Maria Luisa Eluf 



Ilustração: Retirada de livro recomendado pela Comissão de 

Moral e Cívica de São Paulo, em 1979 e 1980 estudados pela 

pesquisadora Maria Luisa Eluf 
 
 
 
REPORTAGENS 

AVALIAÇÃO ESCOLAR 

Instrumento a favor ou arma contra os alunos? 

Reportagem da edição 9, de dezembro de 1986, 

indicada por José Eustáquio Romão 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Quando assumi a Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora, na 

década de 1980, fiquei responsável por uma rede muito grande, com mais de 100 

escolas municipais. Os professores sempre demonstravam ter problemas em 

relação à avaliação, tema que sempre estudei. Então, toda vez que saía algum 

material sobre o assunto, nós procurávamos distribuir para os docentes da rede. 

A revista nos ajudou muito, pois trabalha com uma linguagem que o professor 

entende e gosta." 



José Eustáquio Romão, diretor da pós-graduação em 

Educação da Universidade Nove de Julho (Uninove), em São 

Paulo, e membro do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

  

Instrumento a 

favor ou arma 

contra os alunos? 
A avaliação, usada como recurso pedagógico, 

permite melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, ajudando a diminuir os índices de 

evasão e repetência. Veja como fazer  

Texto Clarilza Prado 

  



 

É uma pena que, em nossas escolas, a avaliação ainda seja 

usada por muitos professores como uma arma contra o aluno, 

com poderes de aprovar ou reprovar, de premiar e punir, de 

justificar, julgar e selecionar - dentro de uma escala de notas ou 

conceitos - os mais capazes e os menos capazes. A função da 

avaliação como recurso pedagógico é infinitamente mais rica e 

mais nobre, pois permite melhorar a qualidade do ensino e das 

diferentes aprendizagens, possibilitando até diminuir os altos 

índices de reprovação e evasão escolar.  

Se analisarmos os critérios de avaliação utilizados para 

classificar nossos alunos, podemos constatar que, em geral, o 

ensino é planejado apenas para o aluno médio, sem levar em 

consideração os mais fracos, principalmente aqueles 

provenientes de famílias pobres (portanto, já discriminados pela 

sociedade).  

A explicação mais comum que se costuma dar para o mau 

rendimento dessas crianças é a de que elas participam de um 

grupo pobre. No entanto, é possível que a criança pobre vá mal 



na escola exatamente porque é isso que se espera dela. Então, 

eu pergunto: será que não estamos avaliando nossa turma 

somente de acordo com nossos preconceitos e valores pessoais, 

que, provavelmente, nada têm a ver com a realidade social nem 

com a necessidade de nossos alunos?  

  

Como fazer a lição de casa, se em casa não há 

lugar?  

Se concordamos em que a função da escola é proporcionar 

oportunidade a todos, cabe a nós, professores, propiciar, 

incentivar e esperar resultados elevados de todos os alunos, sem 

discriminação. Nesse sentido, precisamos entender um pouco 

melhor nosso papel, a fim de compreender que efeito 

provocamos sobre nossos alunos; e precisamos questionar 

também as razões que contribuem para que alguns alunos não 

deem conta das exigências escolares. Do contrário, 

continuaremos a usar a força do lápis vermelho e o castigo da 

reprovação como recursos classificatórios e controladores dos 

nossos valores.  

A falta de hábitos de estudo, por exemplo, é um fator que 

precisa ser diagnosticado a tempo. Muitas vezes, a criança vai 

mal numa prova e não traz suas lições porque não tem um local 

para estudar em casa. Às vezes, nem lugar para guardar seu 

material. Sem conhecer mais de perto esse aluno, e limitando-se 

a cobrar dele um determinado rendimento, o professor 

certamente apelará para a saída mais imediata e conhecida, isto 

é, procurará "corrigi-lo" por meio da nota baixa ou do ponto 

negativo - atitude que não vai solucionar o problema nem 



contribuir para que essa criança se sinta encorajada a estudar. 

Ao contrário, é bem possível que ela se sinta cada vez mais 

desmotivada pelas suas dificuldades em corresponder às 

expectativas do professor.  

  

O desinteresse dos alunos pode ser causado pela 

escola  

O aluno desinteressado, muitas vezes bagunceiro, costuma ser 

também um habitual ganhador de zeros (sem contar que, nas 

provas, é o mais preparado para colar). Entretanto, o 

desinteresse, a indisciplina e a cola não são comportamentos 

que acontecem por acaso na escola, e é preciso estarmos abertos 

para entender suas raízes. Falemos, primeiro, do desinteresse, 

da falta de motivação para o estudo, tomando como exemplo 

uma aula sobre o valor dos alimentos.  

Em geral, a criança é obrigada a ouvir do professor, a anotar no 

caderno e a ler no livro didático uma série de informações sobre 

o tema, muitas vezes abordado de forma monótona, totalmente 

desvinculada da sua realidade. Os alunos não são levados a 

fazer a ligação entre o que estão aprendendo sobre vitaminas e 

proteínas e o que comem em casa ou na merenda escolar - isto 

é, o conhecimento que a escola está transmitindo não leva em 

conta sua interferência na vida pessoal do aluno. Resultado: 

muitos de nossos alunos têm sérias dificuldades em aprender 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais porque não conseguem 

dar um significado e certos conceitos. A resposta deles à 

escola? Fazer bagunça. colar etc. A resposta do professor? 

Muitas vezes a nota baixa e, consequentemente, a reprovação.  



  

Se colando dá para passar de ano, para que 

estudar?  

É preciso reconhecer que, ao colar, a mensagem que o aluno 

transmite é: "Não tenho responsabilidade sobre o meu 

desenvolvimento. O que vale é passar de ano". Por quê? 

Exatamente porque o julgamento estabelecido pela escola, por 

meio da avaliação escolar autoritária, é o da nota. Então, para o 

estudante, a cola acaba sendo uma questão de sobrevivência 

escolar, com o objetivo de alcançar bons resultados e salvar a 

auto-imagem diante de si próprio, do professor, dos colegas, da 

familia... Afinal, se colando dá para passar de ano, para que 

estudar ou correr o risco de ficar reprovado?  

Outro ponto é a indisciplina, geralmente "controlada" pela nota 

de comportamento. Ocorre que, muitas vezes, as crianças não 

sabem manter limites porque esses limites não lhe foram 

definidos. Que tal abrir as regras do jogo e definir - com rigor, 

autoridade e honestidade - até onde elas podem ir? Depois, é 

trabalhar, no dia a dia, os comportamentos positivos e 

negativos, pois só assim você estará formando atitudes, 

educando de verdade. 0 professor que mantém sua autoridade 

em sala de aula apoiada na nota terá alunos que só se 

comportam bem porque se sentem cobrados e ameaçados. Os 

que se comportam mal, acostumados com notas baixas, 

continuarão a agir assim, por falta de um estímulo 

significativo.  

Muitos professores já estão interessados em mudar a prática de 

avaliação escolar, visando recuperar a própria escola, apesar das 



atuais condições (precárias) de trabalho. Entre eles, surge a 

pergunta: de que forma posso ser mais cuidadoso na avaliação, 

se tenho 40 alunos e um programa extenso a cumprir? Como é 

possivel conhecer bem cada criança, para poder avaliar com 

mais critério?  

  

Para ganhar um aluno às vezes é preciso perder 

tempo com ele  

Tentando ser bem objetiva, eu respondo: para descobrir as 

dificuldades das nossas crianças, entender suas filosofias de 

vida, é preciso estar ao lado delas, "perder" tempo conversando 

sobre casos importantes com elas (tempo esse que, ao contrário, 

não será perdido, mas muito bem aproveitado), conhecer seus 

hábitos, seus jogos preferidos, sua linguagem. Pode ser que, no 

começo, elas pareçam estar falando de coisas que nada têm a 

ver com o que o professor acha fundamental. Porém, com a 

prática, ele descobrirá o seu elo de comunicação e terá 

condições de começar de onde os alunos estâo, ligando o ensino 

à formação de atitudes e levando-os a estabelecer, a cada 

aprendizagem significativa, um novo ponto de partida para si 

próprios. 

Trilhando por esse camiho, ficará bem mais fácil entender e 

usufruir, com a classe, do verdadeiro sentido da avaliação. 

  

Novas posturas diante da avaliação levam a melhorias no 

ensino  



O professor que trabalha com a avaliação como diagnóstico do 

ensino e das aprendizagens, a serviço da escola, dele mesmo e 

dos alunos, achará mais fácil rever os pontos fortes e fracos e 

propor altemativas que tornem mais eficiente o trabalho de cada 

um.  

Uma mudança na postura de avaliação leva a uma melhora 

qualitativa do ensino, em todos os aspectos. No momento em 

que o aluno aprende a se diagnosticar, a definir suas 

dificuldades, ele ajuda o professor a entendê-lo e, 

consequentemente, a trabalhar melhor com a heterogeneidade 

da classe.  

E não e só. Quando a avaliação é participativa, planejada com 

os alunos, ela adquire responsabilidade conjunta, fazendo cair 

por terra o desinteresse pelo rendimento escolar, a indisciplina e 

até a cola: em vez de "vou colar para passar de ano", o 

comportamento se transforma em "se eu não me esforçar, sei 

que vou ficar reprovado". Além disso, a nota ou conceito assim 

trabalhados são uma referência sobre as dificuldades do 

professor, as do aluno e as do curso e não uma conclusão 

definitiva sobre o destino escolar da criança. Eles são, assim, 

um diagnóstico que nos obriga (aluno e professor) a agir no 

sentido de recuperar nossa atuação, evitando a angustiante 

recuperação, tal como ela é conhecida - em geral, como medida 

de pronto-socorro, um remendo feito às pressas nos últimos dias 

de aula, tentando apenas ajudar o aluno a passar de ano. Na 

verdade, medidas desse tipo não beneficiam nem a criança, nem 

o professor,  nem a escola como um todo, pois no ano seguinte 

as mesmas dificuldades continuarão no caminho.  

  



DIVIDINDO COM ELES A RESPONSABILIDADE 

Se você está disposto a dividir com seus alunos a responsabilidade da 

avaliação, as orientações a seguir poderão ajudá-lo:  

- Para começar o planejomento da avaliação junto com os alunos, 

leve-os a conhecer o que irão aprender a cada bimestre (ou semestre), 

a fim de que os objetivos que você quer atingir fiquem claros. Para 

isso, discuta com a classe o porquê, o que e como você irá 

desenvolver o curso.  

- É possivel que no começo haja dificuldades, mas sua atitude 

realmente aberta incentivará a participação efetiva já no 2º bimestre.  

- Estabeleça com a turma os critérios de medida de aprendizagem que 

pretende usar durante o ano inteiro. Antecipadamente, combine as 

tarefas que serão pedidas e estabeleça com eles os critérios para dar 

nota. Exemplo:  

 Lição de casa - valerá nota ou não? O que deverá ser levado em conta: 

assiduidade na entrega, organização do caderno, erros e acertos?  

 Trabalhos de pesquisa - individuais ou em grupo? Qual será o prazo 

de entrega? Valerão nota de 0 a 10 ou terão peso na média do 

bimestre?  

 Chamada oral - será feita com data marcada ou de surpresa? Qual o 

peso que terá na média? Que pontos da matéria deverão ser estudados?  

 Provas - onde estudar a matéria dada em classe: só no caderno ou no 

livro didático também? Haverá questões abertas e fechadas? Qual o 

valor de cada uma? Que critérios vão ser usados na correção? Erros de 

portugués serão descontados? Qual o tempo estipulado para a 

realização da prova? Quem faltar no dia terá outra chance?  

- Dias antes da prova - demonstre à turma que você espera que todos 

estejam conscientes do que sabem e do que não sabem. Prepare a 

prova em função dos objetivos que você quer atingir com a avaliação, 

isto é, planeje perguntas sempre dentro do programa que os alunos 

têm em mãos, a fim de avaliar o real aproveitamento da turma.  



- Com relação a trabalhos ou lição de casa - faça com que os alunos 

corrijam seus próprios erros. Não basta você tirar o errado e por o 

certo: é preciso que a criança saiba por que errou e por que precisa 

corrigir. Considere que cada tarefa realizada pelo aluno é um meio de 

você e ele avaliarem o que foi aprendido, o que tem de ser recuperado 

e o que precisa ser modificado em termos de esforço de ensinar e de 

aprender.  

- No dia da devolução da prova corrigida, use ao menos uma aula para 

trabalhar essa prova que foi feita. Essa postura não significa perda de 

tempo, pois permite que cada um tenha controle do seu desempenho. 

Mas não pense que basta resolver a prova no quadro. É preciso 

trabalhá-la com cado aluno: por que o erro? Que raciocinio foi 

desenvolvido para se chegar à resposta? Assim, se a criança tirou uma 

nota baixa, ela entenderá a consequência dos seus erros, não por meio 

da punição, mas diante da responsabilidade pelo que fez e da maneira 

como encaminhou suas respostas. Essa postura não significa diminuir 

o rigor na correção nem deve levar a alteração da nota do aluno. Mas, 

com certeza, na prova seguinte, muitas dificuldades serão 

minimizadas. E todos sairão ganhando.  

 

Clarilza Prado é professora de Avaliação Educacional no 

curso de Pedagogia de Pontifícia Universidade Católica (PUC- 

SP). 

 

Ilustração: Walter Ono 

Foto entrevistado: Flavio Santana 
 
 
 

 
 
 
 



REPORTAGENS 

ALFABETIZAÇÃO 

Uma revolução na ótica do que é ensinar e 

aprender 

Reportagem publicada na edição 28, de março de 

1989, indicada por Gisela Wajskop 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"Quando NOVA ESCOLA começou a trazer reportagens com a pesquisadora 

argentina Emilia Ferreiro, levou os professores à conscientização de que o 

ensino pode ser feito de maneira diferente da que era comum no Brasil. Ela 

assumiu um papel de ferramenta do trabalho docente por não apresentar apenas 

conteúdos tecnicistas." 

Gisela Wajskop, pesquisadora do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas e Desenvolvimento Profissional Docente da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 

colaboradora do Ontario Institute for Studies in Education, da 

Universidade de Toronto. 

  



Uma revolução na 

ótica do que é 

ensinar e 

aprender  
Para ter sucesso na alfabetização, a criança não 

precisa mais vir de um ambiente culto e ter 

prontidão. É o que mostram as ideias de Emilia 

Ferreiro, que dão fundamentação teórica à 

alfabetização e promovem uma verdadeira 

democratização do ensino 

Texto Claudia Ribeiro Ferraz. Colaboraram Adriana Tigre (PE). Nara 
Baptisti (RJ), Nilson de Souza (RS) e Rosangela Guerra (MG)  

  



 

Chegamos a 1989. Falta pouco para o Ano Internacional da 

Alfabetização, proclamado para 1990 pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas. Entre nós, o marco ressalta uma das 

características mais graves do ensino público: a expulsão 

maciça das crianças que buscam a escola nas séries iniciais, 

traduzida nos altos índices de evasão e repetência, que a cada 

ano se avolumam no país.  

Entre as explicações mais comuns para o fracasso escolar na 

alfabetização, principalmente entre crianças de classes 

populares, ainda prevalecem justificativas estereotipadas e 

preconceituosas, do tipo "o aluno é fraquinho", "ele não tem 

prontidão", "é filho de pais analfabetos", "em casa não 

conversam com ele", "vive num ambiente agressivo", "é 

subnutrido" etc., etc., como aponta o texto A criança da escola 

pública:  deficiente, diferente ou maltratada?, de Maria Helena 



Souza Patto, material de reflexão para os professores do ciclo 

básico da rede estadual de São Paulo.  

Nem todos os educadores, entretanto, conformam-se com essas 

explicações. Inquietos, cheios de vontade de acertar e de 

superar a exaustiva sensação de fracasso diante de crianças que 

repetem ou saem da escola sem aprender a ler e escrever, eles 

têm se lançado na busca de alternativas educacionais.  

Abalando os métodos tradicionais, nos anos 1960 surgiram as 

ideias de Paulo Freire, levando professores de todos os cantos 

do país a questionar o conteúdo das cartilhas e a valorizar as 

palavras do universo dos alunos. Porém, nestes anos 1980, é 

bem mais que um abalo o que a história da alfabetização vem 

sofrendo entre nós: em maior ou menor grau, aqui e ali, práticas 

de fôlego, com base nas ideias e nas descobertas de uma 

argentina chamada Emilia Ferreiro, estão conseguindo derrubar 

muitas das velhas certezas dos métodos tradicionais de 

alfabetização.  

 
Leitura em cartaz de rótulos, na Brasiliense Fusco, em São Paulo  



Foto: Alice Hattori 

Em suas pesquisas, ela descobriu o que vem sendo considerado 

o "ovo de Colombo" por educadores de vários países da 

América Latina: ao contrário do que se pensava, não é o 

professor quem ensina a ler e escrever, mas é a criança que 

constrói seu próprio processo de leitura e de escrita. À luz de 

sua proposta construtivista, conhecida também por psicogênese 

da escrita, as experiências alternativas de alfabetização que vêm 

acontecendo em nossa rede pública, na opinião de muitos, já 

indicam um esforço nacional para sacudir pela raiz os fracassos 

da alfabetização.  

Não se trata, absolutamente, de nenhum método novo. "As 

pesquisas desenvolvidas pela professora Emilia Ferreiro nos 

obrigaram a repensar nossa prática. O eixo da preocupação foi 

deslocado do como se ensina para o como se aprende", ressalta 

Kadja Cristina Guedes, coordenadora do programa de ciclo 

básico da Secretaria Municipal da Educação de Salvador (BA), 

que atinge cerca de 1500 professores em mais de 200 escolas, 

todas de clientela carente.  



 
O ambiente alfabetizador que conquista os alunos da professora gaúcha Maria Júlia  

Foto: Paulo Franken 

Uma dessas professoras é Geovanete Conceição dos Santos, da 

E.M. Roberto Correia. Ela conta que em l986, quando foi 

implantado o projeto de capacitação para toda a rede, começou 

uma verdadeira batalha. "Foi cansativo e angustiante ter que 

repensar e criticar todo o trabalho que fazíamos até então. No 

começo, não acreditávamos na construção de uma nova 

proposta de alfabetização. Hoje, enxergo meus alunos de modo 

bem diferente em relação à leitura e à escrita", confessa.  

Afinal, o que muda de tão importante assim nessa nova ótica do 

que é ensinar e aprender? Marília Duran e Maria Zilda da 

Cunha Lopes, da equipe do ciclo básico da Coordenadoria de 



Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) da SEE de São Paulo, 

fazem algumas comparações para explicar: "Na alfabetização 

tradicional, o professor é aquele que ensina tudo; a criança é 

uma tábula rasa, que chega à escola para aprender do jeito que o 

professor ensina. Apoiado na cartilha, esse professor é quem 

determina, a priori, as questões fáceis e difíceis da 

alfabetização, levando o aluno a aprender a mecânica da escrita 

a partir do período preparatório. Com a psicogênese, soubemos 

que a criança não é aquela tábua rasa que imaginávamos. Ela 

tem conhecimentos linguísticos superiores ao que supúnhamos. 

Sem distinção de classe social, toda criança chega à escola 

trazendo seus conhecimentos e vai evoluindo em seu processo 

de aquisição da escrita. O papel do professor na classe é 

fundamental. Ele é o informante e deve saber reconhecer e 

valorizar a escrita do aluno, encorajando cada um em suas 

descobertas a respeito da língua escrita".  

Ambiente estimulador: a escrita com função social 

Para quem acredita que a criança chega à escola sendo capaz de 

ler e escrever, o período preparatório para a chamada prontidão 

para a alfabetização deixa de ter sentido. A sala de aula ganha 

uma nova dinâmica, com espaço para discussões e descobertas 

em grupo, num ambiente que valoriza a palavra escrita, desde o 

início do ano. Encorajado a escrever, despertado em sua 

curiosidade por saber o que está escrito aqui e ali, nos livros, 

cartazes e materiais espalhados pela classe, é o aluno quem 

mostra os caminhos.  



 
Rotina da professora Carminha, em Salvador: contar histórias e estimular a escrita 

Foto: Carlos Castela  

"Não é mais o tempo em que a gente chegava e ditava as 

normas. Agora, são as crianças que me dão a receita de como 

trabalhar e cada dia é uma surpresa. Mas isso não quer dizer que 

a aula vira bagunça, com os alunos perdidos, lendo e 

escrevendo sem orientação. Sei até onde posso ir com eles. 

Quando tenho dificuldades, levo minhas dúvidas ao curso de 

capacitação", avisa Carmem Conceiçao Santana, professora da 

E.M. Manoel Clemente, em Salvador. Uma das características 

de sua turma é as crianças se amontoarem à sua volta, para 

ouvirem a leitura de uma história. Lendo e apontando palavras, 

Carmem vai envolvendo as crianças no texto e descobrindo que 

todos adoram reescrever as histórias que ouvem. "Os textos 

deles são muito mais ricos do que qualquer texto de cartilha", 

garante ela.  

Na Escola Estadual Euvaldo Lodi, em Belo Horizonte, uma das 

atividades iniciais do ano letivo, com as cerca de 270 crianças 

do pré-escolar, é a escrita do próprio nome. "A partir do seu 

nome, a criança começa a descobrir a escrita e a leitura. E parte 

para os nomes dos colegas, da professora, das serventes", relata 

a professora Kátia Mendes, que se confessa entusiasmada com 



sua nova postura em sala de aula. "No meu curso de Magistério, 

nunca se discutiu o mecanismo da aprendizagem. Ninguém se 

preocupava com isso. Por causa das pesquisas de Emilia 

Ferreiro, voltei até a estudar", diz ela.  

"Descobri como as crianças pensam", reforça a professora Alice 

de La Rocque Romeiro, 25 anos de Magistério e membro do 

Programa Especial de Educação para os CIEPs. Desde 1987, ela 

vem aplicando a proposta construtivista em sua classe, no 

Colégio de Aplicação, no Rio de Janeiro. "No começo, meio 

temerosa, eu iniciava o ano trabalhando com algumas palavras, 

para perceber o estágio de escrita em que cada um se 

encontrava. Já no ano passado, iniciei o trabalho com o nome 

deles e aprendi várias coisas, com o próprio andamento que as 

crianças dão à aula. Por exemplo, não impor letras ou palavras; 

deixar que as crianças ajudem umas às outras e pôr a turma em 

contato com material escrito, como livros, revistas, rótulos etc., 

levando em conta que muitos alunos, principalmente os de 

periferia, têm pouco acesso ao material escrito", explica Alice.  

O aluno usa a escrita como leitor e escritor  

Jussara Souza, da E.M. Manoel de Abreu, na periferia de 

Salvador, confessa que dá trabalho verificar e valorizar a 

bagagem que a criança já traz, por meio do que ela lê e escreve. 

"Mas compensa. O importante é que a criança escreva sem 

bloqueios. Depois é que me preocupo em orientar, fazendo com 

ela, por exemplo, a reescritura de um texto. Antes, ninguém se 

aventurava a escrever com as próprias palavras, era só escrever 

e ler o que estava nas cartilhas. Agora, o aluno se solta", 

reconhece Jussara.  



"Trabalhamos hoje com tantos textos de conteúdo! Para que o 

artificialismo da cartilha?", indaga Aidyl Marques, também da 

Manoel de Abreu. Ela alfabetizou durante 26 anos por métodos 

tradicionais. Confessa que não tem saudade e nem pensa em 

voltar atrás: "A escrita espontânea da criança é tão mais criativa 

que não há mais jeito de se querer prender um aluno a um texto 

pronto", afirma.  

Soltando sua criatividade, sem se preocupar com a escrita 

correta das palavras, a aluna Gisela Vieira, 8 anos, é uma das 27 

crianças da turma de Márcia Bueno, na E.E.P.G. Francisco 

Brasiliense Fusco, na periferia de São Paulo. Uma de suas 

histórias começa assim: "O patinho vestiu a roupa de borracha, 

óculos de mergulho e foi num mar azulzinho". Outra aluna, 

Mônica, 7 anos, da classe da professora Carminha Maciel, 

também deixa a imaginação correr solta ao escrever: "Se eu 

fosse um bicho, eu seria um galo. Porque ele canta co-co-ro-

có".  

Textos como esses vêm animando professores, supervisores e 

diretores que passaram a trabalhar a alfabetização sob nova 

ótica. E já há quem garanta ótimos resultados práticos, como a 

professora Creusa Ventrella, de Sorocaba, interior de São Paulo, 

que obteve 100% de aprovação em sua turma de 36 alunos do 

ciclo básico, em 1988. "Foi a primeira vez em 15 anos", revela.  

No dia a dia escolar, leituras com significado  



 
Alice Romeiro, no Rio de Janeiro: "Não foi fácil acreditar que criança é capaz" 

Foto: Aguinaldo Ramos 

Nessa nova ótica do que é ensinar e aprender, a concepção de 

leitura e escrita põe em xeque a produção dos textos da 

alfabetização tradicional. Tanto que os estados da Região Sul, 

com base nas experiências práticas já em andamento em suas 

escolas estaduais e municipais, enviaram, no final do ano 

passado, uma proposta ao Programa Nacional do Livro 

Didático, da FAE, sugerindo que, para 1990, nas séries iniciais, 

as escolas possam escolher entre cartilhas e livros de literatura. 

Um trecho da proposta destacava: "O importante é ler e 

escrever textos com significado e não apenas repetir palavras e 

frases sem nexo, como 'papai passa pomada na panela'".  

Tal medida se justifica, já que em muitas escolas há escassez de 

material escrito. Os professores, entretanto, acabam 

encontrando saídas. Na E.M. Honorina Rabelo, em Belo 

Horizonte, a bibliotecária escolar trabalha em conjunto com os 

professores, oferecendo aos alunos a oportunidade de manusear 

nas classes livros, jornais e revistas. Ceres Ribas, supervisora 

pedagógica, conta que a escola já teve o mais alto índice de 

repetência na 1ª série de toda a rede municipal. "Beirava os 

70%. Hoje, aumentou o interesse dos alunos, dos professores e 



até dos pais. A frequência às aulas também cresceu", conta 

Ceres.  

Na rede municipal de Salvador também há falta de material de 

leitura nas escolas, como aponta a professora Maria Isabel dos 

Santos: "Não peço livros às crianças, porque são filhos de pais 

pobres e analfabetos. Dentro do possível, trago de casa jornais, 

revistas, livros de história, o que der. Todo texto interessa ao 

aluno".  

 
Duas alunas paulistas descobrindo juntas as surpresas da leitura e de escrita  

Foto: Alice Hattori 

Prova disso aconteceu na E.M. Tia Ciata, no Rio de Janeiro, que 

atende a meninos de rua. Quem conta é a coordenadora Tiana 

Sento Sé: "No ano passado, havia um aluno que não se 

contentava em ler palavras e frases. Queria era ler um livro 

inteiro e se esforçava, trazendo um jornal para a escola, todos os 

dias. Quando ele conseguiu ler e compreender uma notícia 

inteira, ficou feliz. Um dia, esse aluno me procurou, 

decepcionado. 'Você me disse que eu já sabia ler e não é 

verdade. Peguei esta revista aqui e não entendi nada', disse ele. 

Fui ver. Era uma Time, revista escrita em inglês", lembra 

Tiana.  



Na Tia Ciata, como em todas as escolas públicas, os professores 

enfrentam problemas com os repetentes que já passaram por 

outras experiências, baseadas em métodos tradicionais e 

cartilhas. "Eles já vêm cheios de vícios, pedindo cartilha e 

palavras-chave", desabafa Tiana. "Os repetentes têm medo de se 

soltar e escrever, porque acham que tudo que escrevem está 

errado", completa Elizabeth Coelho Marins, professora de uma 

turma de repetentes na Brasiliense Fusco, em São Paulo.  

Avalia-se a evolução do aluno e não seus erros  

Porém, com alunos novos ou repetentes, o desafio de ler e 

escrever acaba sendo vencido. "Noto que as crianças se sentem 

mais à vontade para escrever, porque na classe não se diz mais 

está errado", justifica a professora Marta Barbosa Santos, da 

Escola Reunida Pio X, em Recife (PE). "Deixo que os próprios 

alunos percebam que letras trocaram de posição ou se 

esqueceram de colocar. Outro dia, por exemplo, uma das 

crianças escreveu 'vovó Tereca' em vez de 'vovó Tereza'. 

Acontece que, em seus textos, ela já havia utilizado 

corretamente a sílaba ca. Portanto, escrever Tereca não 

significou, no caso, que ela fez confusão ou errou. Significou 

que ela já conhecia uma sílaba e estava em processo de 

descoberta de outra, za. Aos poucos, esse aluno percebeu que za 

era um som que não correspondia ao som de ca. Mas não 

entrego o jogo. Deixo a turma pensar e refletir", conclui Marta. 

Nessa perspectiva, o professor também acaba aprendendo sua 

lição: a de lidar com sua própria angústia de querer ver as 

palavras escritas corretamente. "Antes, reprovava-se um aluno 

se ele escrevesse quero com c, porque isso era considerado erro. 



Mas agora a gente sabe: se ele escreve com c é porque ele 

pronuncia o som, como na palavra casa", exemplifica a 

professora Geovanete, de Salvador, buscando explicar o 

raciocínio da criança.  

Muito estudo e reflexão para mudar a ótica  

 
No Honorina Rabelo, em Belo Horizonte, valorização do desenho e do texto do aluno 

Foto: Sérgio Falci 

Sem cadernos canetados de vermelho nem cópias exaustivas, as 

crianças são avaliadas individualmente a cada dia, por meio de 

seus próprios textos, seja em bilhetes, reescrituras de histórias, 

narrativas, rimas, histórias coletivas etc. Para Alair de Souza, 

diretora da Escola Reunida, em Recife, é significativa a 

diferença quando se trabalha com a nova postura: "Hoje, o 

menino passa um tempo sem vir para a escola e não se esquece 

do que aprendeu; antes, de tanto repetir e copiar as lições, ele 

decorava e esquecia tudo", afirma.  

Entretanto, mudar concepções e transformar a prática exige 

muito estudo. E, ao que parece, nunca se leu tanto sobre 

alfabetização como atualmente. "Porque não adianta apenas 

escutar alguém falar sobre as descobertas de Emilia Ferreiro. É 

preciso estudar mesmo, buscar fundamentação para as 

atividades na classe, para se poder mudar as posturas antigas e 

conseguir entender como a criança constrói seu conhecimento", 



alerta a supervisora Terezinha Ribeiro Cruz, da E.E. Cassimiro 

Osório, em Itajubá (MG).  

"Eu, por exemplo, fiquei doidinha com tudo o que li no 

livro Psicogênese da Língua Escrita. A dificuldade foi 

conseguir passar da teoria à prática", reconhece, em Belo 

Horizonte, a supervisora Ceres Ribas. Ela acredita que, por 

formação, o professor está habituado a encontrar soluções 

prontas. "E Emilia Ferreiro não dá receita", avisa.  

Nice Monteiro, do Departamento de Capacitação da Secretaria 

da Educação de Pernambuco, é categórica ao justificar um 

trabalho com base na pesquisa e na ação: "Acho que a 

resistência do professor a uma nova ótica é uma herança da 

escola tecnicista, que fez dele um 'doutor do saber', dando-lhe 

fórmulas de como proceder em classe. Agora, o trabalho de 

capacitação requer uma prática conjunta de construção do 

saber", diz Nice.  

Há professores que ainda têm dúvidas e resistem  

Algumas dúvidas, entretanto, ainda pairam entre professores 

que não se sentem seguros em assumir a nova postura. Muitos, 

por exemplo, reconhecem que as novas descobertas 

fundamentam o trabalho do professor e o processo de 

conhecimento do aluno, embora façam restrições à forma como 

vem se dando a capacitação e a implantação da nova ótica na 

escola. E o caso de Marinalva Cavalcanti, da E.E. Pré-Escolar 

Ana Rosa, em Recife. "Sinto falta de estudos e leituras, para 

trabalhar com segurança na classe", diz ela. "A gente sai do 

tradicional para adotar o construtivismo, mas fica a dúvida: dá 

certo, mesmo?", desabafa Aurea Cristina, da mesma escola. Na 



opinião de Flávia Campos de Faria, educadora de apoio da Ana 

Rosa, essa ansiedade é normal. "A passagem do velho para o 

novo é mesmo um processo lento, que exige uma maturação 

gradativa", avisa. "No começo, as professoras estavam mais 

inseguras. Hoje, nas avaliações conjuntas, discutimos as 

dúvidas na base de estudos, discussões e troca de experiências", 

ressalta a capacitadora e coordenadora do ciclo básico da rede 

municipal de Salvador, Kadja Cristina.  

Acreditar que a criança aprende. Para Alice de La Rocque, do 

Rio de Janeiro, ter essa certeza é a chave para começar a mudar. 

"É preciso humildade para acreditar que não é o professor quem 

ensina. Acreditar que a criança é autônoma e capaz de aprender 

por sua própria iniciativa também não foi fácil para mim. 

Reformulei muitos conceitos, mudei muito depois que li Emilia 

Ferreiro?, confessa.  

Ao lado das resistências, outras questões põem em dúvida a 

garantia de um trabalho contínuo e de qualidade, dentro dessa 

nova ótica, segundo os responsáveis pela capacitação nas redes 

públicas. A rotatividade dos professores, por licença e 

transferência, e até a falta de tempo para a formação de grupos 

de estudo - já que a maioria tem mais de um emprego - são 

problemas que dificultam a prática.  

Um caso típico ocorreu na periferia norte de Porto Alegre, na 

E.E. Marechal Mallet, com a professora Maria Júlia Canibal. 

Em 1984, quando chegou até a receber em sua classe a visita de 

Emilia Ferreiro, seu trabalho de alfabetização só mereceu 

elogios: todos os seus 28 alunos foram aprovados à 2ª série. 

Maria Júlia continuou com a turma, acostumada às suas aulas 

estimulantes e descontraídas, mas precisou se transferir da 



escola. Bruscamente, seus alunos tiveram que se submeter ao 

sistema tradicional, por falta de professora que desse 

continuidade ao trabalho de Júlia.  

"Para essas crianças foi um choque voltar à pobreza geral da 

escola", queixa-se a atual diretora, Beatriz Bossle. Ela conta que 

há alunos que sentiram muito, como o Márcio Corrêa, que até 

hoje repete a 3ª série, e Rodrigo Sattes, que mesmo estando na 

6ª série hoje, mostrou dificuldades em se adaptar às aulas 

tradicionais. Alguns pais de alunos também reclamam e 

apontam que a experiência é negativa, quando interrompida.  

Esther Pillar Grossi. diretora do Geempa (veja quadro), em 

Porto Alegre, discorda: "Sabemos que o trabalho deveria ter 

continuidade, mas esse é um problema para a escola resolver. 

Nossa tarefa é alfabetizar. Ninguém fica com a mesma 

professora a vida toda. E melhor que essas crianças tenham 

tido, pelo menos uma vez, uma experiência positiva, do que 

nunca passar por ela. O importante é que adquiram na 

alfabetização uma bagagem para o resto da vida, até para 

aprenderem a reivindicar".  

  

A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NOS ESTADOS  

RS: ação do Geempa - Desde 1982, o Geempa - Grupo de Estudos 

sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação - vem formando 

capacitadores, por meio de cursos regulares, publicações e 

treinamentos, destinados, inclusive, a educadores de outros estados. 

De lá para cá, sua diretora, Esther Pillar Grossi, que teve alguns 

contatos pessoais com Emilia Ferreiro, elaborou uma didática para 

aplicação de suas ideias. Mas somente em fevereiro do ano passado a 

Secretaria Estadual da Educação oficializou sua participação na rede, 

por meio de um convênio, quando foi criado o Laboratório de 



Alfabetização, que também conta com universidades estaduais. Com o 

apoio do Geempa, essa iniciativa pretende levar a proposta 

construtivista, gradativamente, a toda a rede. Para isso, a SECIRS já 

reuniu 2500 participantes num grande fórum de alfabetização, 

realizado em setembro do ano passado. Também ofereceu um curso 

para 450 alfabetizadores e supervisores das 38 Delegacias de Ensino. 

Segundo Leda Se?rin, do Departamento de Ensino do Iº Grau, mais de 

50 classes já estão trabalhando na rede estadual sob uma nova ótica. 

"Queremos que a teoria construtivista atinja toda a rede, mas não 

como uma imposição. Vamos articular o que já existe e aprofundar as 

experiências, porque esse é um processo científico e não pode ser 

apenas um modismo", alerta.  

Em SP, pioneirismo na rede - O primeiro beliscão na rede estadual, 

que conta com 5600 escolas e 45 mil professores de ciclo básico, foi 

um encontro de alfabetizadores, em maio de 1985, promovido pela 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), da 

Secretaria da Educação, quando se discutiu pela primeira vez uma 

nova abordagem, com base nas pesquisas de Emilia Ferreiro. De lá 

para cá, a CENP vem divulgando textos e experiências significativas 

já em andamento na capital e principalmente no interior (em Garça, 

São Joaquim da Barra, Bragança, Sorocaba, Pirassununga, Santos e 

Diadema, entre outros municípios). O trabalho de capacitação dos 

professores está a cargo de supervisores e monitores das Delegacias de 

Ensino de todo o estado, por meio de reuniões sistemáticas nas escolas 

e de discussões das leituras e videos que documentam as experiências. 

A equipe de capacitadores vem sendo formada por projetos 

desenvolvidos pela própria CENP. Entre eles, o curso Por uma 

Alfabetização Sem Fracasso, de 90 horas, destinado gratuitamente a 

educadores da capital e do interior. À frente desse curso está a 

educadora Telma Weisz, precursora de trabalhos experimentais em 

alfabetização. Apesar de reconhecer que a maioria dos professores 

ainda adota a alfabetização tradicional, ela a?rma que muitos 

educadores já estão firmes para caminhar sozinhos nessa nova ótica do 

que é ensinar e aprender. "Mas mudar a concepção de aprendizagem 

no sistema público é um trabalho lento, que vai levar pelo menos 20 

anos". acredita Telma.  



RJ: mais vigor em 1989 - Há um ano, as escolas estaduais vêm 

recebendo orientação da Secretaria da Educação,por meio de uma 

apostila destinada aos professores e de um curso para os chamados 

implementadores pedagógicos. Mas é a partir deste ano que haverá um 

acompanhamento mais sistemático dos trabalhos práticos, com base 

na teoria construtivista. Na rede municipal, os estudos sobre as ideias 

de Emilia Ferreiro foram difundidos aos professores em maio do ano 

passado, no Programa de Aperfeiçoamento e num seminário de 

alfabetização.  

MG: mais forte em Belo Horizonte - Oficialmente, a Secretaria de 

Estado da Educação ainda não abraçou as ideias de Emilia Ferreiro. 

Há experiências na rede estadual, mas se devem a iniciativas das 

próprias escolas, com exceção do Projeto Construir, que trabalha 

assumidamente na linha de Emilia Ferreiro, com 230 crianças de 

classes especiais, em escolas comuns de Belo Horizonte. Também a 

Delegacia Regional de Itajubá, sul de Minas, vem trabalhando com a 

teoria construtivista em seis escolas da periferia, contando com o 

esforço da própria equipe e com a colaboração de professores da 

Unicamp (SP). Já as escolas municipais recebem assistência regular da 

Secretaria Municipal da Educação. Há quatro anos uma equipe estuda 

a teoria construtivista, trabalhando junto a professores em cursos de 

reciclagem, grupos de estudo e intercâmbio de experiências.  

BA: capacitação permanente em Salvador - Até o ano passado, não 

havia registros na rede estadual de experiências em sala de aula com 

base nas ideias de Emilia Ferreiro. O trabalho de destaque na rede 

pública vem ocorrendo em Salvador, por meio da Secretaria 

Municipal, com a capacitação permanente dos 1800 professores de 1ª 

a 4ª séries das 204 escolas da rede. O projeto de capacitação 

permanente teve início em 1986, com a prioridade de atingir 

professores alfabetizadores. A introdução das ideias de Emilia 

Ferreiro foi consequência desse processo de capacitação, e a teoria 

construtivista vem sendo aplicada em todo o ciclo básico, atingindo 

cerca de 1500 professores. O trabalho de capacitação e apoio 

pedagógico vem sendo feito por uma equipe de 50 capacitadores, que 

trabalham por região e por turno, em encontros semanais com os 

professores.  



PE: presença da universidade - Em 1987, por meio de um convênio 

com a UFPE e o governo do estado, as escolas da rede estadual 

começaram a aplicar uma nova ótica de alfabetização. O objetivo do 

convênio é trazer para o ensino de 1º Grau o trabalho da universidade 

na área da Psicologia cognitiva. Do mestrado de Psicologia sairão, 

este ano, 20 especialistas para atuar em alfabetização. Até agora, a 

capacitação de professores da rede esteve a cargo desses alunos de 

mestrado e de técnicos da Secretaria da Educação. Agrupados em 

núcleos, esses educadores se reúnem na capital e no interior, para 

avaliações das experiências práticas e também para estudos e 

reflexões sobre o desenvolvimento do trabalho. Na Grande Recife, há 

39 núcleos, onde trabalham 189 capacitadores.  

  

Quem é Emilia Ferreiro  

Ela tem 50 anos e é argentina. Veste-se ao estilo das índias 

mexicanas e usa uma trança comprida. Vive no México, 

exilada, em companhia do marido, e atualmente é professora do 

Centro de Investigações e de Estudos Avançados do Instituto 

Politécnico Nacional do México. Doutora em Psicologia pela 

Universidade de Genebra, com tese orientada por Jean Piaget, 

de quem foi colaboradora, Emilia Ferreiro realizou um trabalho 

de investigação a respeito do processo de alfabetização, 

buscando compreender melhor o fracasso escolar nas séries 

iniciais - considerado um mal endêmico na maioria dos países 

latino-americanos.  

Considerada por muitos como arredia, ela evita dar entrevistas. 

Faz questão de não personalizar qualquer trabalho de 

alfabetização e de deixar claro que não criou nenhum método 

nem sequer uma proposta de alfabetização. Temendo que suas 

pesquisas sejam banalizadas, Emilia vem sendo bastante 

cautelosa na divulgação do seu trabalho, principalmente para 



que os professores não passem a entender e aplicar suas ideias 

de forma distorcida.  

Já faz parte de sua rotina acompanhar de perto os novos rumos 

que a alfabetização vem tomando, como prática pedagógica e 

como compromisso político, junto a classes populares de países 

da América Latina, entre eles Venezuela, Argentina, Peru e 

México, onde também há experiências significativas à luz de 

suas pesquisas. Em visitas ao Brasil para encontrar educadores 

e realizar palestras e seminários, Emilia trabalhou com 

professores e deixou inúmeras mensagens registradas. Entre 

elas um bilhete escrito a mão, em Florianópolis, em 1987, 

dirigido aos professores de Salvador, onde confessava:  "Espero 

que podamos encontrarnos el año próximo, para que pueda 

llevarlos el afecto y la experiencia de otros profesores que, en 

varios países de America Latins, estan en la misma lucha por 

lograr una alfabetización mejor para los niños de nuestro 

continente. Afectuosamente, Emilia".  

Junto com Ana Teberosky, Emilia Ferreiro analisou as 

interpretações que as crianças dão à escrita e descobriu que elas 

constroem seu próprio processo de alfabetização, vivendo 

conflitos cognitivos para chegar ao sistema alfabético. Suas 

ideias não pretendem ser um guia para o professor. Ao 

contrário, fornecem elementos de re?exão e dão fundamentação 

teórica para o processo evolutivo de descoberta da criança. 

Algumas de suas constatações: "Nenhuma criança chega à 

escola ignorando totalmente a língua escrita. Elas não aprendem 

porque veem e escutam ou por ter lápis e papel à disposição, e 

sim porque trabalham cognitivamente com o que o meio lhes 

oferece".  



"Para aprender a ler e a escrever é preciso apropriar-se desse 

conhecimento, por meio da reconstrução do modo como ele é 

produzido. Isto é, é preciso reinventar a escrita. Os caminhos 

dessa reconstrução são os mesmos para todos as crianças, de 

qualquer classe social."  

"Um dos maiores danos que se pode fazer a uma criança é levá-

la a perder a confiança em sua própria capacidade de pensar."  

As obras de Emilia Ferreiro já traduzidas para a língua 

portuguesa são as seguintes: 

 Psicogênese da lingua escrita, de Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky. Artes Médicas. Porto Alegre, 1985.  

 Reflexões sobre alfabetização, Emilio Ferreiro, Cortez 

Editora, São Paulo, 1987.  

 Alfabetização em processo, Emilia Ferreiro, Cortez 

Editora. São Paulo. 1986 

 

Foto entrevistada: Arquivo pessoal/Gisela Wajskop  

Foto Emilia Ferreiro: Antônio Vargas 
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Jean-Jacques Rousseau, o filósofo da liberdade 

como valor supremo 

Reportagem publicada na edição 174, de agosto 

de 2004, indicada por Jamil Cury 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"Indico sempre aos alunos a série de reportagens sobre grandes nomes da 

Educação, que colecionei e doei à biblioteca da PUC-MG. Por incrível que 

pareça, muitos não conhecem os autores clássicos. NOVA ESCOLA é uma ponte 

entre a informação acadêmica complexa e a prática pedagógica, estabelecendo 

um diálogo com estudantes e docentes da Educação Básica." 

Jamil Cury, docente de Políticas Educacionais  da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e professor 

emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

  



Jean-Jacques 

Rousseau, o 

filósofo da 

liberdade como 

valor supremo 
Em sua obra sobre educação, o pensador suíço 

prega o retorno à natureza e o respeito ao 

desenvolvimento físico e cognitivo da criança 

Texto Márcio Ferrari 

  



 
Jean-Jacques Rousseau. Reprodução: Araldo de Luca/Corbis 

Na história das idéias, o nome do suíço Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) se liga inevitavelmente à Revolução Francesa. Dos 

três lemas dos revolucionários - liberdade, igualdade e 

fraternidade -, apenas o último não foi objeto de exame 

profundo na obra do filósofo, e os mais apaixonados líderes da 

revolta contra o regime monárquico francês, como Robespierre, 

o admiravam com devoção.  

O princípio fundamental de toda a obra de Rousseau, pelo qual 

ela é definida até os dias atuais, é que o homem é bom por 

natureza, mas está submetido à influência corruptora da 

sociedade. Um dos sintomas das falhas da civilização em atingir 

o bem comum, segundo o pensador, é a desigualdade, que pode 

ser de dois tipos: a que se deve às características individuais de 

cada ser humano e aquela causada por circunstâncias sociais. 



Entre essas causas, Rousseau inclui desde o surgimento do 

ciúme nas relações amorosas até a institucionalização da 

propriedade privada como pilar do funcionamento econômico.  

O primeiro tipo de desigualdade, para o filósofo, é natural; o 

segundo deve ser combatido. A desigualdade nociva teria 

suprimido gradativamente a liberdade dos indivíduos e em seu 

lugar restaram artifícios como o culto das aparências e as regras 

de polidez.  

Ao renunciar à liberdade, o homem, nas palavras de Rousseau, 

abre mão da própria qualidade que o define como humano. Ele 

não está apenas impedido de agir, mas privado do instrumento 

essencial para a realização do espírito. Para recobrar a liberdade 

perdida nos descaminhos tomados pela sociedade, o filósofo 

preconiza um mergulho interior por parte do indivíduo rumo ao 

autoconhecimento. Mas isso não se dá por meio da razão, e sim 

da emoção, e traduz-se numa entrega sensorial à natureza. 

  

Bom selvagem  

Até aqui o pensamento de Rousseau pode ser tomado como 

uma doutrina individualista ou uma denúncia da falência da 

civilização, mas não é bem isso. O mito criado pelo filósofo em 

torno da figura do bom selvagem - o ser humano em seu estado 

natural, não contaminado por constrangimentos sociais - deve 

ser entendido como uma idealização teórica. Além disso, a obra 

de Rousseau não pretende negar os ganhos da civilização, mas 

sugerir caminhos para reconduzir a espécie humana à 

felicidade. 



Não basta a via individual. Como a vida em sociedade é 

inevitável, a melhor maneira de garantir o máximo possível de 

liberdade para cada um é a democracia, concebida como um 

regime em que todos se submetem à lei, porque ela foi 

elaborada de acordo com a vontade geral. Não foi por acaso que 

Rousseau escolheu publicar simultaneamente, em 1762, suas 

duas obras principais, Do Contrato Social - em que expõe sua 

concepção de ordem política - e Emílio - minucioso tratado 

sobre educação, no qual prescreve o passo a passo da formação 

de um jovem fictício, do nascimento aos 25 anos. "O objetivo 

de Rousseau é tanto formar o homem como o cidadão", diz 

Maria Constança Peres Pissarra, professora de filosofia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. "A dimensão 

política é crucial em seus princípios de educação."  

Não há escola em Emílio, mas a descrição, em forma vaga de 

romance, dos primeiros anos de vida de um personagem 

fictício, filho de um homem rico, entregue a um preceptor para 

que obtenha uma educação ideal. O jovem Emílio é educado no 

convívio com a natureza, resguardado ao máximo das coerções 

sociais. O objetivo de Rousseau, revolucionário para seu tempo, 

é não só planejar uma educação com vistas à formação futura, 

na idade adulta, mas também com a intenção de propiciar 

felicidade à criança enquanto ela ainda é criança. 

  

Dependência das coisas  

Rousseau via o jovem como um ser integral, e não uma pessoa 

incompleta, e intuiu na infância várias fases de 

desenvolvimento, sobretudo cognitivo. Foi, portanto, um 



precursor da pedagogia de Maria Montessori (1870-1952) e 

John Dewey (1859-1952). "Rousseau sistematizou toda uma 

nova concepção de educação, depois chamada de ‘escola nova’ 

e que reúne vários pedagogos dos séculos 19 e 20", diz Maria 

Constança. 

Para Rousseau, a criança devia ser educada sobretudo em 

liberdade e viver cada fase da infância na plenitude de seus 

sentidos - mesmo porque, segundo seu entendimento, até os 12 

anos o ser humano é praticamente só sentidos, emoções e corpo 

físico, enquanto a razão ainda se forma. Liberdade não significa 

a realização de seus impulsos e desejos, mas uma dependência 

das coisas (em oposição à dependência da vontade dos adultos). 

"Vosso filho nada deve obter porque pede, mas porque precisa, 

nem fazer nada por obediência, mas por necessidade", escreveu 

o filósofo em Emílio.  

Um dos objetivos do livro era criticar a educação elitista de seu 

tempo, que tinha nos padres jesuítas os expoentes. Rousseau 

condenava em bloco os métodos de ensino utilizados até ali, por 

se escorarem basicamente na repetição e memorização de 

conteúdos, e pregava sua substituição pela experiência direta 

por parte dos alunos, a quem caberia conduzir pelo próprio 

interesse o aprendizado. Mais do que instruir, no entanto, a 

educação deveria, para Rousseau, se preocupar com a formação 

moral e política. 

  

Método natural e educação negativa 



Rousseau dividiu a vida do jovem - e seu livro Emílio - em 

cinco fases: lactância (até 2 anos), infância (de 2 a 12), 

adolescência (de 12 a 15), mocidade (de 15 a 20) e início da 

idade adulta (de 20 a 25). Para a pedagogia, interessam 

particularmente os três primeiros períodos, para os quais 

Rousseau desenvolve sua idéia de educação como um processo 

subordinado à vida, isto é, à evolução natural do discípulo, e 

por isso chamado de método natural. O objetivo do mestre é 

interferir o menos possível no desenvolvimento próprio do 

jovem, em especial até os 12 anos, quando, segundo Rousseau, 

ele ainda não pode contar com a razão. O filósofo chamou o 

procedimento de educação negativa, que consiste, em suas 

palavras, não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em 

preservar o coração do vício e o espírito do erro. Desse modo, 

quando adulto, o ex-aluno saberá se defender sozinho de tais 

perigos. 

BIOGRAFIA 

Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, em 1712. Sua mãe 

morreu no parto. Viveu primeiro com o pai, depois com parentes da 

mãe e aos 16 anos partiu para uma vida de aventureiro. Foi acolhido 

por uma baronesa benfeitora na província francesa de Savoy, de quem 

se tornou amante. Converteu-se à religião dela, o catolicismo (era 

calvinista). Até os 30 anos, alternou atividades que foram de pequenos 

furtos à tutoria de crianças ricas. Ao chegar a Paris, ficou amigo dos 

filósofos iluministas e iniciou uma breve mas bem-sucedida carreira 

de compositor. Em 1745, conheceu a lavadeira Thérèse Levasseur, 

com quem teria cinco filhos, todos entregues a adoção - os remorsos 

decorrentes marcariam grande parte de sua obra. Em 1756, já famoso 

por seus ensaios, Rousseau recolheu-se ao campo, até 1762. Foram os 

anos em que produziu as obras mais célebres (Do Contrato 

Social, Emílio e o romance A Nova Heloísa), que despertaram a ira de 

monarquistas e religiosos. Viveu, a partir daí, fugindo de perseguições 



até que, nos últimos anos de vida, recobrou a paz. Morreu em 1778 no 

interior da França. Durante a Revolução Francesa, 11 anos depois, foi 

homenageado com o translado de seus ossos para o Panteão de Paris.  

  

Um pensamento rebelde na Era da Razão 

 
Já adulto, Emílio, o personagem de Rousseau, ouve preleção sobre a natureza:  religião 

natural. Ilustração: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil 

Havia mais desacordo do que harmonia entre Rousseau e os 

outros pensadores iluministas que inspiraram os ideais da 

Revolução Francesa (1789). Voltaire (1694-1778), Denis 

Diderot (1713-1784) e seus pares exaltavam a razão e a cultura 

acumulada ao longo da história da humanidade, mas Rousseau 

defendia a primazia da emoção e afirmava que a civilização 

havia afastado o ser humano da felicidade. Enquanto Diderot 



organizava aEnciclopédia, que pretendia sistematizar todo o 

saber do mundo de uma perspectiva iluminista, Rousseau 

pregava a experiência direta, a simplicidade e a intuição em 

lugar da erudição - embora, mesmo assim, tenha se encarregado 

do verbete sobre música na obra conjunta dos filósofos das 

luzes. Também o misticismo os opunha: Rousseau rejeitava o 

racionalismo ateu e recomendava a religião natural, pela qual 

cada um deve buscar Deus em si mesmo e na natureza. Com o 

tempo, as relações entre Rousseau e seus contemporâneos 

chegou ao conflito aberto. Voltaire fez campanha pública contra 

ele, divulgando o fato de ter entregue os filhos a adoção. Os 

seguidores mais fiéis de Rousseau seriam os artistas filiados ao 

Romantismo. Por meio deles, suas idéias influenciaram 

profundamente o espírito da época. No Brasil, por exemplo, 

José de Alencar escorou seus romances indigenistas no mito 

rousseauniano do bom selvagem. 

  

PARA PENSAR 

Por incrível que pareça, Rousseau, ao criar o mito do bom selvagem, 

acabou dando argumentos para negar a importância ou o valor da 

educação. Afinal, a educação é antes de tudo ação intencional para 

moldar o homem de acordo com um ideal ou um modelo que a 

sociedade, ou um segmento dela, valoriza. A educação aceita a 

natureza, mas não a toma como suficiente e boa em princípio. Se 

tomasse, não seria necessária... Se você comparar, por exemplo, as 

idéias de Rousseau e as de Émile Durkheim (1858-1917), verá que, 

nesse sentido, eles estão em extremos opostos. Para o sociólogo 

francês, a função da educação era introduzir a criança na sociedade. 
QUER SABER MAIS? 

De Emílio a Emilia, Marisa del Cioppo Elias, 208 págs., Ed. 

Scipione, tel. 0800-161-700 
Emílio ou Da Educação, Jean-Jacques Rousseau, 742 págs., Ed. 



Martins Fontes, tel. (11) 3241-3677 

Rousseau - A Educação na Infância, 176 págs., Ana Beatriz 

Cerisara, Ed. Scipione, tel. 0800-161-700 
Rousseau - A Política como Exercício Pedagógico, Maria Constança 

Peres Pissarra, 120 págs., Ed. Moderna, tel. 0800-172-002 

  

 

Foto entrevistado: Arquivo pessoal/Jamil Cury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



REPORTAGENS 

ARTE | CINEMA 

No escurinho da classe 

Reportagem da Edição Especial Arte, de abril de 

2007, indicada por Heloisa Ramos 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"Achei o título muito divertido. Usava no meu trabalho como formadora de 

docentes e gostava de indicar os filmes citados na reportagem. Tenho a edição 

guardada até hoje!" 

Heloisa Ramos, autora de livros didáticos e consultora 

pedagógica da Fundação Victor Civita (FVC). 

  

No escurinho da 

classe 
Professora explora a linguagem cinematográfica e 

turma começa a apreciar e produzir filmes 



  

 

Pessoas voando e se movimentando devagar, em slow motion, 

objetos que adquirem vida e voz, outros planetas, outros 

mundos. A linguagem audiovisual (explorada por TV, cinema, 

videogame etc.) nunca esteve tão presente no universo da 

molecada. Por isso, ela deve estar integrada ao currículo e, para 

que os jovens não a consumam sem critério, precisa ser 

conhecida a fundo. Pensando nisso, a professora Regina Célia 

Gomes de Rezende, da EE Professor Oscar Salgado Bueno, em 

São José do Rio Preto, a 450 quilômetros de São Paulo, elegeu 

o cinema para tratar do tema. Seus alunos de 6ª a 8ª série 

reviveram parte da história dessa arte, produzindo objetos 

mágicos que na época colaboraram com sua criação, como o 

taumatrópio e o zootrópio (respectivamente disco e cilindro 

desenhados, que, ao girar, dão a ilusão de imagem em 

movimento) e o flip book (bloco de papel que dá a mesma 

sensação ao ser folheado). 



 

Ao assistir ao filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, às 

primeiras animações dos estúdios Disney e a alguns curtas e 

longas-metragens atuais, como Matrix, os estudantes discutiram 

a relação entre arte e tecnologia e conheceram os elementos que 

compõem essa linguagem, como efeitos especiais, 

enquadramentos, sonoplastia e planos. Nessa etapa, Regina 

colocou em jogo os conhecimentos adquiridos em cursos de 

capacitação e em leituras sobre o tema. A produção de filmes 

foi inevitável. "Deu trabalho, mas a recompensa apareceu em 

cada comando de ‘luz, câmera, ação!’", festeja a professora.  

 
 

Sequência de atividades  

1. O CINEMA TEM HISTÓRIA  

Para entender como surge uma linguagem artística, é 

preciso conhecer um pouco sobre a evolução da tecnologia 

e as manifestações culturais da época. A maioria dos 

alunos de Regina, por exemplo, passava grande parte do 

dia em frente da TV sem ter a mínima idéia de como 

aquelas imagens são produzidas e qual a relação dessa 

mídia com o cinema. Pesquisas na internet e em livros, 

junto com sessões de cinema com projeções primitivas - 

tais como cinema mudo, teatro de sombras e análise de 



fotografias e fotogramas (quadros que compõem um 

filme) -, foram os recursos usados pela professora nessa 

etapa.  

  

2. COMO AS IMAGENS SE MOVIMENTAM  

Teoria e prática devem se alternar para tornar mais 

significativa a aprendizagem. Nas artes visuais, a 

apreciação apura o olhar e amplia as referências dos 

alunos. Por isso, antes de assistir a grandes produções 

cinematográficas, os alunos criaram histórias e 

produziram engenhocas que remontam aos primórdios da 

sétima arte, como o taumatrópio, o zootrópio e o flip 

book. Até teatro de sombras eles fizeram, já que essa foi 

uma das primeiras formas que o homem encontrou para 

movimentar imagens. Nesse ponto, eles notaram como 

fazem falta a sonoplastia e os efeitos sonoros. A seguir, a 

professora apresentou musicais, curtas-metragens e 

animações.  

  

3. APRENDIZES DE SPIELBERG  

Não é preciso ser especialista para tratar dos elementos 

que compõem a imagem nem para entender as mensagens 

dos audiovisuais. Mas, para produzir um filme, o 

professor deve trabalhar com o que fazem o diretor, o 

roteirista e o sonoplasta (além de fotógrafo, figurinista e 

atores). Regina chamou a atenção aos créditos para que as 

crianças notassem a quantidade de pessoas que compõem 

a equipe de filmagem e identificassem o trabalho de cada 

uma delas. A seguir, os alunos dividiram as funções e 

produziram 11 curtas, que foram apresentados no 

escurinho da sala de aula. 



QUER SABER MAIS? 

 EE Professor Oscar Salgado Bueno, R. Orozimbo Miguel de Abreu, 

s/nº, 15013-170, São José do Rio Preto, SP, tel. (17) 3234-6680 

 

Fotos reportagem: Reprodução | Foto entrevistada: Marina 

Piedade 
 
 
 
REPORTAGENS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Brincadeiras não têm sexo 

Reportagem da edição 203, de junho/julho de 

2007, indicada por Jacqueline Cristina Jesus 

Martins 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"As questões tratadas aqui despertaram meu interesse e contribuíram com um 

projeto que fiz com o 1º ano do Ensino Fundamental, em que tematizei a 

possibilidade de meninas e meninos brincarem juntos. Apareceram na escola os 

mesmos preconceitos tratados no texto e que marcam os papéis sociais de 

gênero. Fico pensando em como agora estamos retrocedendo em alguns desses 



pontos, já que não há garantia de espaço para essas discussões nas instituições 

de ensino." 

Jacqueline Cristina Jesus Martins, professora de Educação 

Física no CIEJA Aluna Jéssica Nunes Herculano, em São 

Paulo, e leitora de NOVA ESCOLA. 

  

Brincadeiras não 

têm sexo 
Oferecer às crianças oportunidade de viver 

diferentes papéis contribui para a construção da 

identidade, tema a ser trabalhado no dia a dia e 

não necessariamente em um projeto específico 

Texto Roberta Bencini 

  



 

Que professor de Educação Infantil nunca deparou com 

meninas que gostam de jogar futebol e meninos que preferem 

uma boneca a um carrinho? A situação pode ser comum, mas a 

atitude tomada pelos educadores diante dela varia bastante. Para 

muita gente, as crianças que aparecem nas fotos à direita não 

estão cumprindo bem o papel definido pela sociedade para o 

sexo feminino e o masculino. Helena Gasnoch, 4 anos, a 

graciosa bailarina, não foi repreendida pelos professores com 

frases do tipo "mais modos, menina!" e "princezinhas não 

jogam bola". Nem o Super-Homem Lucas Abrão Martins, 

também de 4 anos, ouviu que "casinha é coisa de menina". Na 

Escola Trilhas, em Curitiba, onde estudam, os brinquedos, os 

cantinhos e as atividades não são classificados por sexo e 

representar livremente a realidade é um direito.  



São os adultos que esperam de meninos e meninas 

comportamentos específicos.Os pequenos não estão nem um 

pouco preocupados com as regras que definem papéis diferentes 

para eles ou elas. O que querem é se divertir! Por sinal, até os 3 

anos, em média, as crianças não encaram as características 

biológicas como diferenças. Mas, se repreendidas ou 

ridicularizadas quando não fazem as escolhas consideradas 

corretas, aprendem, além de homens e mulheres não serem 

iguais, que existe um modelo de masculinidade e feminilidade e 

uma relação de poder entre eles. E ai de quem ousar romper 

com valores construídos há séculos! 

Trabalhar esses padrões e expectativas é função do professor 

porque disso depende também a construção da identidade dos 

pequenos. Essa tarefa se cumpre nas relações do dia a dia e não 

por meio de um projeto esporádico ou de uma sequência 

didática. "A formação da identidade passa pela descoberta do 

próprio corpo, de sua importancia no mundo e da 

individualidade, mas também pela observação de atitudes, 

costumes, referências e exigências em casa e na escola", diz a 

coordenadora pedagógica Silvana Augusto, de São Paulo. 

  

Como na vida real 



 
Helena e Lucas, da Escola Trilhas: sem preconceito na hora de escolher os brinquedos 

O maior medo dos pais que vêem seus garotos brincando de 

casinha é de que eles se tornem homossexuais. Esse é o 

principal argumento dos que se indignam e defendem a 

intervenção, rápida e firme, da escola nessa situação. "Há 

professores que não questionam os modelos sociais e acabam 

interferindo nas atividades consideradas inadequadas para 

atender às famílias. Esse comportamento é resultado de sua 

própria vivência em casa", explica Ana Maria Niemeyer, da 

Universidade de Campinas (Unicamp). É realmente difícil 

romper com padrões tão enraizados, mas essa postura é 



ultrapassada. Pessoas que estudam, leem e se atualizam sabem 

que a sociedade está mudando, assim como os papéis do 

homem e da mulher. "Discutir as relações de gênero é, antes de 

tudo, atribuir novos significados à nossa própria história e 

cultura", explica Daniela Finco, pesquisadora do Grupo de 

Estudos de Educação Infantil da Unicamp.  

A brincadeira é uma representação da vida. Por meio dela, as 

crianças dão sentido às experiências porque passam e 

reproduzem sua relação com as pessoas ao redor. Impedir que 

meninos ninem uma boneca, por exemplo, é uma das piores 

formas de censura. Os garotos têm visto pais, tios e amigos de 

família dividindo os cuidados dos filhos com as mulheres. Ao 

reproduzirem esse novo modelo de masculinidade, no entanto, 

são rotulados de anormais. 

"Há muitos estudos sobre a discriminação contra a mulher, mas 

só recentemente começamos a discutir o preconceito contra os 

homens", afirma a socióloga Rosemeire dos Santos Brito, de 

São Paulo. Ela estudou por que os meninos são as principais 

vítimas do fracasso escolar no Ensino Fundamental. Um dos 

motivos, de acordo com a pesquisa, seria o preconceito dos 

professores, que acreditam em um único modelo masculino nas 

classes sociais populares: o do machão, que não valoriza os 

estudos, atormenta as meninas e vive competindo e lutando com 

outros garotos. "Apesar de condenar esse comportamento, a 

escola ajuda a construí-lo quando reafirma a divisão entre os 

sexos e encara isso como natural ou sem solução", diz 

Rosemeire. O exemplo mostra preconceito sexual e social. 

Segundo a pesquisadora, em escolas onde estudam os filhos das 

classes privilegiadas, os meninos que gostam de ler, estudar e 



cuidar com zelo dos cadernos são valorizados, diferentemente 

do que acontece na periferia. O professor recrimina o modelo de 

machão, que não gosta da escola e das meninas, mas é o 

primeiro a questionar a sexualidade do aluno quando ele se 

mostra diferente desse padrão. 

As meninas também se transformam em vítimas quando são 

tratadas como inferiores aos meninos e, pior, quando são 

convencidas de que isso é verdade por questões biológicas. Elas 

não podem falar alto, são estimuladas a serem educadas, meigas 

e emocionais. Além disso, aprendem que as tarefas domésticas 

serão suas incumbências no futuro. É como se não houvesse 

outra possibilidade de vida além de ser mãe e esposa. 

  

BONS LIVROS E BRINQUEDOS PARA ELES E ELAS 



 



Os livros escolhidos para ser trabalhados em classe, assim como os 

tipos de brinquedo e a forma como são oferecidos, podem ter grande 

influência na formação da identidade de meninos e meninas. A 

maioria dos livros didáticos hoje é mais criteriosa em relação aos 

gêneros. As meninas já se vêem esportistas, engenheiras, médicas e 

empresárias. Além disso, muitas histórias infantis já fogem dos 

estereótipos presentes nos contos de fada (confira alguns exemplos 

abaixo). Nem sempre foi assim. Em edições antigas de livros didáticos 

e de literatura, é possível ver ilustrações mostrando mulheres cuidando 

dos filhos e ocupadas com os afazeres domésticos. Aos homens eram 

reservados os espaços públicos. Os meninos sempre foram 

apresentados em movimento, ativos, praticando esportes ou fazendo 

experimentos científicos e contas matemáticas. "A mensagem 

subliminar dessas imagens é que os homens são inteligentes e as 

mulheres, no máximo, esforçadas", explica Ana Maria Niemeyer. No 

que se refere aos brinquedos, cabe à escola jamais separar os 

cantinhos por sexo. Carrinhos, caminhões, espadas, aviões, barcos, 

panelas, fantasias, pratos, copos e eletrodomésticos devem estar juntos 

e à disposição de todos, assim como as bonecas - que também são 

coisas de menino! Elas, porém, são um caso à parte. Além de 

remeterem ao conceito de maternidade, há as que reproduzem o de 

beleza-padrão, como a Barbie - que não se encaixa no modelo de 

boneca-bebê, mas continua limitando e condicionando a identidade 

feminina.  

É preciso ser bela (leia-se alta e magra) para ser aceita e desejada pelo 

sexo oposto. Pesquisadores americanos estudaram como as garotas 

gostariam que fossem seu corpo. As descrições eram quase as 

mesmas: 1,80 metro, cerca de 45 quilos e cabelos longos, lisos e 

loiros. Pesquisadores chamaram essa descrição de "uma manifestação 

viva de uma boneca Barbie". Por isso, o ideal é oferecer à turma 

diferentes modelos de bonecas, que contemplem diferentes 

características físicas e étnicas e papéis sociais.  

"O respeito entre as crianças está presente na liberdade e autonomia 

para escolher brinquedos e brincadeiras sem cobranças quanto a um 

papel sexual predeterminado", afirma Silvia Prandini, coordenadora 

pedagógica da Escola Trilhas.  



  

Literatura sem estereótipos 

A Fada Que Tinha Ideias, Fernanda Lopes de Almeida, 64 págs., Ed. 

Ática, tel. (11) 3990-1634 

Menino Brinca de Boneca?, Marcos Ribeiro, 60 págs., Ed. 

Salamandra, tel. (11) 6090-1479, 27 

Faca Sem Ponta, Galinha Sem Pé, Ruth Rocha, 32 págs., Ed. Ática 

Mamãe Nunca Me Contou, Babette Cole, Ed. Ática 

CONSULTORIA: Daniela Finco, pesquisadora do Grupo de Estudos 

de Educação Infantil da Unicamp. 

  

Para criar um clima de cooperação entre meninos e meninas, e 

não repetir estereótipos, fique atento a estas orientações.  

 Jamais classifique as crianças por sexo.A formação de 

grupos,filas, lista de chamada e de aniversariantes deve 

levar em conta a ordem alfabética ou um critério aleatório. 

 Não permita que os garotos usem a força para coagir as 

colegas nem que elas recorram a um comportamento doce 

e meigo para conseguir o que querem deles. 

 Estimule as meninas a praticar esportes e a participar de 

atividades que explorem conhecimentos científicos e 

matemáticos. 

 Ofereça à turma diferentes brinquedos, objetos, filmes e 

materiais didáticos para possibilitar o exercício de 

múltiplos papéis sociais e não apenas os estereotipados. 

 Organize os cantinhos de modo que sejam explorados por 

ambos os sexos e escolha livros didáticos e de literatura 



que mostrem diferentes modelos de homem e mulher(leia 

os quadros acima). 

 Em situações de conflito, não incentive os meninos a 

resolverem sozinhos o problema enquanto acolhe as 

meninas na mesma situação. 

 Mostre que os meninos podem chorar, sim, assim como as 

meninas.  

 Fuja de frases feitas, que estimulam as diferenças, como 

"meninas são delicadas" e "meninos são estabanados". 

Mesmo que seja difícil romper com uma história secular de 

Educação sexista, os pequenos sempre darão um jeito de 

subverter a ordem das coisas. "Eles só querem um bom 

companheiro ou companheira para brincar", conclui Daniela 

Finco.  

  

UM PROFESSOR QUE TAMBÉM CUIDA DE BEBÊS 



 
André Luis, no berçário: referência para os garotos, que brincam de 

boneca 

No CEI Rodolfo Pirani, em São Paulo, isso é regra. Os valores de 

igualdade entre os sexos são tão fortes e há tanto tempo lá trabalhados 

que ter um professor no berçário é encarado hoje com naturalidade - 

uma exceção nas escolas de Educação Infantil, dominadas pelas 

mulheres.  

Em 2004, quando chegou à escola, André Luis da Silva, 36 anos, 

causou estranhamento. Como um homem poderia cuidar de tantas 

crianças, dar banho e mamadeira e ainda ninar? "Com 

profissionalismo, mostrei para pais e professoras que sou capaz de 

cuidar de um bebê com o mesmo zelo e atenção que uma mulher." 

Para ele, a função não era novidade. Já estava acostumado às tarefas 

por causa dos filhos - como muitas professoras - e tinha aprendido 

como exercer a função na faculdade.  



A escola ganhou um professor comprometido e as crianças um novo 

modelo masculino - o que algumas não tinham em casa. Até então, os 

homens estavam presentes no espaço pedagógico cumprindo papéis 

esperados para seu sexo: pedreiros e vigias. Hoje os garotos do 

Rodolfo Pirani podem brincar com boneca sossegados. Ninguém mais 

duvida de que eles possam ninar bebês e que sejam capazes disso, 

como o educador André Luis. 

  

QUER SABER MAIS? 

Contatos 

CEI Rodolfo Pirani, R. Cinira Polônio, 20, 08395-320, São Paulo, SP, tel. (11) 6753-5309 

Escola Trilhas, R. Conselheiro Carrão, 765, 80040-130, Curitiba, PR, tel. (41) 3362-1763 

Bibliografia 

Brincadeira de Papéis Sociais na Educação Infantil, Alessandra 

Arce e Newton Duarte (org.), 118 págs., Ed. Xamã, tel. (11) 5072-

4872 

Brinquedo e Cultura, Giles Brougére, 110 págs., Ed. Cortez, tel. (11) 

3611-9616      

 

Foto entrevistada: Raoni Maddalena. Ilustração Mãos de 

Ariadne 

Fotos matéria: Marcelo Almeida.  Ilustrações: Nina Moraes 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



REPORTAGENS 

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 

Assim a turma aprende mesmo 

Reportagem da edição 216, de outubro de 2008, 

indicada por Andréa Ramires Alves 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Sempre gostei de Matemática. Esta reportagem foi decisiva para a escolha da 

minha linha de pesquisa no mestrado e também colaborou para que eu ajudasse 

os professores da escola onde era coordenadora e que tinham angústias em 

relação a essa disciplina. Tenho a revista guardada e a consulto muito para 

subsidiar as formações que realizo." 

Andréa Ramires Alves, coordenadora pedagógica da EE 

Deputado Cantidio Sampaio, em Guarulhos, região 

metropolitana de São Paulo. 

  

Assim a turma 

aprende mesmo 



Pesquisas sobre a didática da disciplina mostram 

como os alunos pensam e reforçam estratégias de 

ensino centradas na resolução de problemas 

Texto Amanda Polato 

  

 
SITUAÇÃO-PROBLEMA Professora propõe questões desafiantes para que a turma 

busque possíveis soluções 

É cada vez maior o conhecimento sobre como as crianças 

aprendem conceitos matemáticos. Pesquisas sobre a didática da 

disciplina aos poucos chegam aos cursos de formação e 

começam a difundir uma nova maneira de ensinar. O que antes 

era considerado erro do aluno ou falta de conhecimento do 

conteúdo (leia quadro abaixo) agora se revela como a 

expressão de diferentes formas de raciocinar sobre um 

problema, que devem ser compreendidas e levadas em 

consideração pelo professor no planejamento das intervenções, 



como se pode acompanhar nas fotos que ilustram esta 

reportagem.  

No decorrer do século 20, as discussões se intensificaram, 

motivadas pelas descobertas da psicologia do desenvolvimento 

e da abordagem socioconstrutivista, feitas principalmente pelo 

cientista suiço Jean Piaget (1896-1980) e pelo psicólogo bielo-

russo Lev Vygotsky (1896-1934). 

"No Brasil, foi nas décadas de 1950 e 1960 que os educadores 

passaram a se preocupar com a baixa qualidade do desempenho 

dos estudantes. Em diversos países, propostas para enfrentar as 

dificuldades começaram a ser construídas e, da busca de 

soluções, surgiu um novo campo de conhecimento", explica 

Célia Maria Carolino Pires, do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Na França, essa área do 

saber é chamada de didática da Matemática e os os principais 

pesquisadores são Guy Brousseau, Gérard Vergnaud, Régine 

Douady e Nicolas Balacheff. No Brasil, ela também é 

conhecida como Educação Matemática. 

"As pesquisas francesas deram aporte a investigações que 

concebem o aluno como sujeito ativo na produção do 

conhecimento e considera as formas particulares de aprender e 

pensar", resume Cristiano Alberto Muniz, coordenador adjunto 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

de Brasília (UnB). Essa abordagem tem implicações didáticas, 

pois coloca o professor como conhecedor do processo de 

aprendizagem, da natureza dos conteúdos e das intervenções 

mais adequadas para ensinar. 



Aulas em que se expõem conceitos, fórmulas e regras e depois é 

exigida a repetição de exercícios, tão usadas até hoje, têm 

origem no começo do século 20. Porém sabe-se que elas não 

são a melhor opção para a Educação Matemática. 

"Procedimentos clássicos podem ser utilizados desde que 

tenham coerência com os objetivos do planejamento e estejam 

acompanhados de tempo para a reflexão e a discussão em 

grupo", observa Muniz. 

  

MITOS PEDAGÓGICOS 

Algumas idéias sem fundamento prejudicam o ensino 

da disciplina: 

 Só os mais inteligentes aprendem 

Qualquer aluno pode se engajar no processo de 

produção de conhecimentos matemáticos usando 

a própria lógica.  

 Meninos têm mais facilidade do que meninas  
Não existe comprovação científica de que 

garotos são melhores (ou piores) do que as 
meninas em disciplinas que exigem raciocínio 

lógico, como as de exatas.  

 É preciso dar um modelo  
A idéia de que os alunos só conseguem resolver 

problemas usando modelos ou seguindo 
instruções não é correta. Para haver avanço, é 

preciso que os jovens criem e experimentem 
diferentes estratégias.  

 Jogos e softwares são a solução  

Ainda há muitas idealizações no sentido de que 



materiais como jogos e softwares resolverão os 

problemas de aprendizagem. Eles podem ser 
ferramentas importantes, mas dependem da 
exploração planejada pelo professor para dar 

resultados efetivos.  

 Aprender sem perceber  

Interpretações equivocadas sobre a 

contextualização do ensino da Matemática 
levaram alguns autores de livros didáticos e 

professores a acreditar que seria possível 
aprender a disciplina sem perceber, apenas 

brincando e se divertindo. Se o estudante não 
sabe o que está fazendo, não há aprendizagem. 

  

Entender como as crianças aprendem é 

fundamental 

 
TROCA E REGISTRO Crianças elaboram maneiras próprias de resolver os problemas e 

discutem as hipóteses 

Os conhecimentos sobre como as crianças aprendem 

Matemática têm mais de 30 anos, mas ainda não constam dos 

currículos dos cursos de licenciatura. Aos poucos, aparecem em 

programas de formação continuada, mostrando maneiras 

eficientes de ensino da disciplina. 



O foco dessa tendência que coloca o aluno no centro do 

processo de aprendizagem é apresentar a ele situações-problema 

para resolver. "O docente tem o papel de mediador, ajudando a 

construir os conceitos e fazendo com que o estudante tenha 

consciência do que faz na hora de responder as questões", 

afirma Sandra Baccarin, do Compasso, grupo de pesquisa em 

Educação Matemática da UnB. 

No livro Didática da Matemática, Roland Charnay afirma: "O 

aluno deve ser capaz não só de repetir ou refazer, mas também 

de ressignificar diante de novas situações, adaptando e 

transferindo seus conhecimentos para resolver desafios". 

Guy Brousseau, ao construir a teoria sobre o contrato didático, 

descreveu as relações entre o professor, o saber e o aluno. O 

docente tem a função de criar situações didáticas em que nem 

tudo fica explícito (são os obstáculos). À criança cabe pensar 

em possíveis caminhos para resolvê-las, formulando variadas 

hipóteses sem ter a necessidade de dar nenhuma resposta 

imediata. Esse segundo momento é chamado de adidático. É aí 

que o aluno usa a própria lógica para produzir. "Assim, 

começamos a preparar os jovens para pensar de forma 

autônoma", destaca Cristiano Muniz. Depois disso, é tarefa do 

professor retomar o planejado, para analisar as hipóteses da 

turma e sistematizar o aprendizado. 

Para compreender melhor as condições de ensino, Gérard 

Vergnaud elaborou a teoria dos campos conceituais. Ao estudar 

como as crianças resolvem problemas de soma e subtração, o 

francês percebeu que elas procuram a resposta usando 

procedimentos diversos do tradicional, com base em vivências e 

aprendizados anteriores. 



Foi assim que ele classificou os problemas do campo aditivo em 

seis tipos: 

 dois de transformação (alteração do estado inicial por 

meio de uma situação inicial, positiva ou negativa); 

 combinação de medidas (junção de conjuntos de 

quantidades preestabelecidas); 

 comparação (confronto de duas quantidades para achar a 

diferença); 

 composição de transformações (alterações sucessivas do 

estado inicial); e 

 estados relativos (transformação de um estado relativo em 

outro estado relativo). 

Da mesma forma, ele classificou as questões relativas ao campo 

multiplicativo em três: proporcionalidade, organização 

retangular e combinatória. 

  

Linha do tempo do ensino de Matemática no Brasil 

1600 

No início da colonização, os conteúdos de Matemática ministrados nos 

colégios jesuítas estavam atrelados aos de Física, seguindo uma tradição 

européia de ensino que tinha como base as humanidades clássico-literárias. 
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1988 

FONTES WAGNER RODRIGUES VALENTE, COORDENADOR DO GRUPO DE PESQUISA DE HISTÓRIA 

DA MATEMÁTICA, DA UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO (WWW.GHEMAT.MAT.BR), E 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE MATEMÁTICA 

  

Descobrir estratégias e socializá-las com os colegas 

 
SISTEMATIZAÇÃO Ideias surgidas no debate devem ser retomadas pelo professor 

para garantir o aprendizado 

Ciente da capacidade dos pequenos de criar hipóteses, é 

possível elaborar problemas com diferentes enunciados, 

variando o lugar da incógnita, e propor discussões em grupo e 

momentos nos quais os estudantes justifiquem a escolha. "Ao 

refletir sobre como pensou para chegar à resposta e comunicar 

isso aos colegas, o aluno organiza o próprio pensamento e 

compartilha a estratégia, permitindo que ela seja socializada", 

afirma Daniela Padovan, selecionadora do Prêmio Victor Civita 

Educador Nota 10. A justificativa pode ser feita oralmente ou 

por escrito. Nesse caso, é possível que ele inicie com 

representações pessoais - como riscos e desenhos - antes de 

chegar ao registro formal da linguagem matemática. É esse 

processo que leva à aprendizagem efetiva. 



Um aspecto muito disseminado da abordagem 

socioconstrutivista - base da didática da Matemática da escola 

francesa - é a visão da aprendizagem como um processo social. 

Isso significa considerar a articulação dos saberes escolares 

com a realidade das crianças. A ideia, contudo, costuma gerar 

muitos equívocos. Um deles ocorre quando o professor 

privilegia a vivência de situações do cotidiano para introduzir 

um conteúdo, esquecendo-se, posteriormente, de sistematizar o 

aprendizado. 

Outro engano é a ideia de que contextualizar é ensinar apenas a 

Matemática usada no dia a dia, como a aritmética de uma 

compra de supermercado. Contudo, somente em momentos de 

descontextualização é possível construir conhecimentos para 

que possam ser usados em outras circunstâncias. Questões 

internas da disciplina, como a propriedade distributiva da 

multiplicação, não estão explícitas no que se faz diariamente, 

mas devem ser objeto de discussão da turma. "A 

contextualização é importante, mas não pode ser usada o tempo 

todo", diz Daniela Padovan. 

ERONDINA BARBOSA DA SILVA RESPONDE A 5 PERGUNTAS 

  

 



Erondina Barbosa da Silva, professora de Matemática de 7ª série do 

CE 3 do Guará, em Brasília, 19 anos de profissão, nunca parou de 

aperfeiçoar a forma de ensinar. 

Como eram suas aulas?  

Eu me formei com base na Matemática Moderna, que é voltada para a 

formalização de conceitos. Minhas aulas eram expositivas e os alunos 

faziam exercícios.  

Por que decidiu mudar?  

Como não me sentia preparada para ensinar, decidi fazer outros 

cursos, inclusive mestrado, nos quais conheci novos métodos.  

Que modificações foram adotadas na estratégia de ensino?  

Agora uso a proposição de problemas, oferecendo questões que fazem 

sentido para os estudantes.  

Como é feita a avaliação?  

Minhas provas são momentos nos quais as crianças refletem sobre o 

que aprenderam e percebem em que ponto precisam avançar.  

Seus alunos gostam de Matemática e de suas aulas?  

Sim. O pavor da disciplina só aparece quando o aluno não se sente 

ativo na aprendizagem. 

  

METODOLOGIAS MAIS COMUNS 

O ensino tradicional dominou a sala de aula durante 

séculos, até o surgimento de novas maneiras de 

ensinar. 

 Tradicional  

Formada no início do século 20 com métodos 
clássicos que envolvem a repetição de 

algoritmos.  
Foco Dominar regras da aritmética, da álgebra e 
da geometria.  



Estratégias de ensino Aulas expositivas sobre 

conceitos e fórmulas, com os alunos copiando e 
fazendo exercícios para a fixação.  
  

 Escola Nova  
A partir dos anos 1920, atingiu sobretudo as 

séries iniciais. Foi colocada em prática 

principalmente em escolas particulares, com o 
aluno no centro do processo de aprendizagem.  

Foco Trabalhar o conteúdo com base na 
iniciativa dos estudantes em resolver problemas 

que surgem em um rico ambiente escolar.  
Estratégias de ensino Jogos e modelos para 
aplicar em situações cotidianas.  

  

 Matemática Moderna  
Surgiu como um movimento internacional na 

década de 1960.  

Foco Conhecer a linguagem formal e ter rigor na 
resolução de problemas.  
Estratégias de ensino Séries de questões para 

usar os fundamentos da teoria dos conjuntos e da 
álgebra.  
  

 Didática da Matemática  

Começou nas décadas de 1970 e 1980, com 
autores como Guy Brousseau e Gérard 

Vergnaud.  

Foco Construir conceitos e estratégias para 
resolver problemas.  
Estratégias de ensino Alunos devem discutir em 

grupo, justificar escolhas e registrar as hipóteses.  

  



 Etnomatemática  

Surgiu no Brasil em 1975 com os trabalhos de 
Ubiratan D'’Ambrosio.  
Foco Aprender usando questões dos contextos 

sociais e culturais.  
Estratégias de ensino Mudam conforme o 
contexto e a realidade em que a disciplina é 

ensinada. 

  

Expectativas de aprendizagem em Matemática do 1º ao 

9º ano 

As Orientações Curriculares de Matemática da prefeitura 

de São Paulo prevêem que, no fim do 5º ano, os alunos 

saibam: 

 Compreender e usar as regras do sistema de numeração 

decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais.  

 Utilizar estratégias pessoais para resolver problemas.  

 Ler mapas e plantas baixas simples e localizar-se nos 

espaços.  

 Identificar e representar semelhanças e diferenças entre 

formas geométricas.  

 Comparar, identificar e estimar grandezas (comprimento, 

massa, temperatura e capacidade) e iniciar o uso de 

instrumentos de medidas.  

 Saber ver as horas.  



 Utilizar o sistema métrico (convencional ou não) com 

precisão.  

 Realizar cálculos aproximados.  

 Reconhecer, usar, comparar e ordenar números racionais.  

 Utilizar o sistema monetário brasileiro.  

 Resolver problemas nas quatro operações, usando 

estratégias pessoais, convencionais e cálculo mental.  

 Usar porcentagens.  

 Explorar a idéia de probabilidade.  

 Reconhecer semelhanças e diferenças entre poliedros e 

identificar relações entre faces, vértices e arestas.  

 Utilizar unidades comuns de medida em situações-

problema.  

 Usar unidades de medidas de área.  

 Interpretar e construir tabelas simples, de dupla entrada, 

gráficos de colunas, barras, linhas e de setor.  

O mesmo documento prevê que, no fim do 9º ano, os 

estudantes saibam: 

 Analisar, interpretar, formular e resolver situações-

problema, compreendendo diferentes significados das 

operações com números reais.  

 Identificar e resolver problemas com grandezas direta ou 

indiretamente proporcionais.  

 Calcular juros simples e utilizar porcentagem para 

acréscimos e descontos.  



 Reconhecer números irracionais e construir procedimentos 

de cálculo com eles.  

 Identificar usos para as letras em situações que envolvem 

generalização de propriedades, incógnitas, fórmulas e 

relações numéricas e padrões.  

 Construir procedimentos de cálculo para operar com 

frações algébricas.  

 Usar os sistemas de equações.  

 Representar a variação de duas grandezas em um sistema 

de eixos cartesianos.  

 Fazer verificações experimentais e utilizar os teoremas de 

Pitágoras e Tales.  

 Construir procedimentos de cálculo de área e perímetro de 

superfícies planas, área total de cubos, paralelepípedos e 

pirâmides, volume de cubos e paralelepípedos.  

 Usar noções de cálculo de média aritmética e moda.  

 Usar noções de espaço amostral e de probabilidade de um 

evento.  

 Produzir textos escritos com base na interpretação de 

dados estatísticos. 

  

QUER SABER MAIS? 
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O que não pode faltar 

Reportagem da edição 217, de novembro de 2008, 

indicada por Maria Virgínia Gastaldi 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Em tempos de discussão de Base Nacional Comum e currículos, é importante 

retomar as sugestões dos grandes pilares do trabalho na Educação Infantil 

presentes nesta reportagem. Isso pode ajudar os professores e as escolas na 

avaliação do ano e subsidiar os planejamentos dos próximos." 



Maria Virgínia Gastaldi, coordenadora de projetos do 

Instituto Avisa Lá e professora do Instituto Vera Cruz, ambos 

em São Paulo. 

O que não pode 

faltar 
Para que as turmas de creche e pré-escola se 

desenvolvam plenamente, é preciso conhecer as 

características de cada faixa etária e garantir que 

algumas experiências essenciais façam parte do 

planejamento. Saiba como trabalhá-las e por que 

são tão importantes 

Texto Beatriz Santomauro e Luiza Andrade. Colaboraram Bianca Bibiano, 

Denise Pellegrini, de Curitiba, PR; Julia Browne, de Belo Horizonte, 
MG; Thaís Gurgel, de Sobral, CE; e Vilmar Oliveira, de São José dos 

Campos, SP. 



 

Até há pouco tempo, os pequenos das creches passavam 

o dia alimentados e limpos, cada um seguro em seu berço. E só. 

Já aos maiores, da pré-escola, eram propostas atividades, como 

colar bolinhas de papel em figuras mimeografadas. Hoje já não 

se admite uma Educação Infantil nesses moldes e o motivo é 

simples: existem referências de práticas pedagógicas que 

respeitam as características das faixas etárias e, assim, 

promovem o desenvolvimento das turmas até 6 anos. 

"É comum encontrarmos alguns modelos mais próximos do 

Ensino Fundamental adaptados para as crianças menores ou 



outros, que subestimam a inteligência e a capacidade delas", 

afirma Regina Scarpa, coordenadora pedagógica da Fundação 

Victor Civita (FVC). Essa situação deve - e pode - ser diferente. 

Para tanto, é necessário que a Educação Infantil seja baseada 

em uma proposta pedagógica consistente. Além disso, quem 

leciona nesse nível de ensino precisa ter como parte de sua 

rotina o planejamento e a avaliação das atividades. Tudo 

sempre levando em consideração a organização do tempo, do 

espaço e dos materiais em função das características da turma. 

Muitas das condições para um trabalho desse tipo são dadas 

pelos estudos sobre o desenvolvimento infantil atualmente 

disponíveis (leia no decorrer da reportagem entrevista com a 

psicopedagoga Denise Argolo Estill e com o psicólogo Lino de 

Macedo). Existem boas práticas que respeitam o modo de ser e 

de pensar específico de cada idade. "Forçar os bebês a ficar 

sentados e quietos o tempo todo é inadequado, pois está 

provado que usar o corpo em movimento é um dos meios que 

eles têm de aprender", afirma Cisele Ortiz, coordenadora do 

Instituto Avisa Lá, em São Paulo. Da mesma forma, pedir que 

uma classe de pré-escola apenas pinte ou complete uma figura 

pronta, por exemplo, não leva a nada. Hoje já se sabe que é 

preciso desenvolver as diversas linguagens da criança para que 

se ampliem suas capacidades cognitivas, e o desenho é uma 

delas. 

Esses conhecimentos vêm sendo divulgados desde que a 

Educação Infantil começou a ganhar importância, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que 

considerou essa etapa do ensino parte da Educação Básica. Mas 

falta muito para que esses saberes sejam incorporados à rotina 



de todas as escolas e, mais ainda, para que toda criança até 6 

anos tenha garantida sua vaga. 

O Plano Nacional de Educação tem como meta para o início de 

2011 o atendimento de 50% dos pequenos até 3 anos e de 80% 

para a faixa de 4 a 6. "Por enquanto, não há planos de 

universalizar a Educação Infantil ou um grande aumento de 

vagas. O maior desafio atualmente é buscar a igualdade de 

estrutura e qualidade oferecidas", diz Rita Coelho, 

coordenadora geral da Educação Infantil do Ministério da 

Educação. Nesse sentido, estão sendo preparados para 2009 os 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, documento para 

autoavaliação de cada instituição, que trará referências sobre o 

que é necessário ser oferecido nesse nível. 

NOVA ESCOLA conversou com 12 especialistas e listou dez 

experiências a ser propostas diariamente para que as turmas de 

creche e pré-escola se desenvolvam. Quatro delas - brincar, 

linguagem oral, movimento e arte - são indicadas para as duas 

faixas etárias, porém com enfoques diferentes. O início do 

trabalho com identidade e autonomia foi ressaltado como 

fundamental com as classes até 3 anos e orienta as atividades 

pedagógicas e de cuidados. Leitura e escrita ganham destaque 

com os maiores. 

  

Educação Infantil - Creche 

1. Brincar 

Por que trabalhar Embora a brincadeira seja uma atividade 

livre e espontânea, ela não é natural, mas uma criação da 



cultura. O aprendizado dela se dá por meio das interações e do 

convívio com os outros. Por isso, a importância de prever muito 

tempo e espaço para ela. "Temos a capacidade de desenvolver a 

imaginação - e é essa habilidade que o brincar traz", diz Zilma 

de Oliveira, da Universidade de São Paulo (USP). 

 
BRINCAR Momento de construir histórias, perceber formas e texturas 

Foto: Diana Abreu 

O que propor Uma das primeiras brincadeiras do bebê é imitar 

os adultos: ele observa e reproduz gestos e caretas no mesmo 

momento em que acontecem. Com cerca de 2 anos, continua 

repetindo o que vê e também os gestos que guarda na memória 

de situações anteriores, tentando encaixá-los no contexto que 

acha adequado. Tão importante quanto valorizar essas imitações 



é propor ações físicas que possibilitam sensações e desafios 

motores. "É pela experimentação que a criança se depara com 

as novidades do espaço, sente cheiros e percebe texturas, 

tamanhos e formas", explica Ana Paula Yasbek, coordenadora 

pedagógica da Escola Espaço da Vila, em São Paulo. 

Alguns brinquedos também fazem sucesso nessa fase. Os mais 

adequados são os de peças de montar, encaixar, jogar e 

empilhar, além dos que fazem barulho. É preciso ter cuidado 

com a segurança e só usar objetos maiores do que o tamanho da 

boca do bebê quando aberta. 

Para um trabalho eficiente, uma boa estrutura é essencial. Isso 

inclui ter material suficiente para que todos consigam 

compartilhar e um bom espaço de criação. "Os ambientes 

devem ser convidativos e contextualizados com a história que 

se quer construir", diz Ana Paula. Uma área ao ar livre, mesmo 

que com poucas árvores, vira uma grande floresta. Uma sala 

bem cuidada, rica em cores e com variedade de brinquedos e 

estímulos igualmente possibilita momentos criativos, 

prazerosos e produtivos.  

  

Esta creche faz Em Vitória, capital capixaba, a brincadeira é 

parte da rotina diária da CMEI João Pedro de Aguiar. As salas 

das turmas de 2 anos, por exemplo, são divididas em cantos. 

Num deles ficam os brinquedos de madeira para montar. 

Noutro, bichos de pelúcia e bonecas. Num terceiro, livros. Tudo 

em uma altura que permita a todos pegar o que querem sem 

ajuda. Diariamente, a classe passa um bom tempo no pátio, em 

que uma área é forrada de areia e outra acomoda brinquedos de 

plástico, como escorregador e cavalinho de balanço. "Ali, os 



pequenos correm e encontram amigos de outras turmas para que 

tenham a oportunidade de viver novas situações", diz a 

coordenadora pedagógica Wanusa Lopes da Silva Zambon. 

  

2. Linguagem oral 

Por que trabalhar Quando o bebê se expressa com gritos ou 

gestos, ele tem uma intenção. "Mesmo os que têm pouco 

vocabulário ou que ainda não falam com desenvoltura estão 

participando da atividade comunicativa de forma competente e 

correta", diz Maria Virgínia Gastaldi, Editora de Educação 

Infantil da Editora Moderna. Para que a linguagem oral se 

desenvolva, cabe ao professor reconhecer a intenção 

comunicativa dos gestos e balbucios dos bebês, respondendo a 

eles, e promover a interação no grupo. 

 
LINGUAGEM ORAL Gestos, diferentes expressões faciais, balbucios e gritos dão 

início à fala 

Foto: Diana Abreu 

O que propor Desde muito cedo, cantigas de roda, parlendas e 

outras canções são meios riquíssimos de propiciar o contato e a 

brincadeira com as palavras e de estimular a atenção a sua 

sonoridade. "O burburinho das conversas entre os pequenos, 



falando sozinhos ou com os outros, é riquíssimo. Não se admite 

mais a idéia de manter a sala em silêncio, com aparência que 

está tudo 'sob controle'", diz Regina Scarpa, da FVC. 

As rodas de conversa, feitas diariamente, são uma oportunidade 

de praticar a fala, comentar preferências próprias e trocar 

informações sobre a família. Nessa situação, há a interação com 

os colegas e aprende-se a escutar, discutir regras e argumentar. 

Quanto menor for a faixa etária do grupo, mais necessária será a 

interferência do educador como propositor e dinamizador dos 

diálogos. 

Esta creche faz Todos os dias, a turma de 2 anos da EMEB 

Valderez Avelino de Souza, em São Bernardo do Campo, na 

Grande São Paulo, participa de rodas de conversa. Nessa fase, 

acontecem relatos de experiências pessoais no bate-papo, além 

da invenção de outros elementos. Foi o que aconteceu no dia 

em que um dos pequenos contou que tinha visto um tubarão. 

"Outro completou dizendo que aquilo tinha sido na praia e um 

terceiro falou que nadava como o bicho", conta a coordenadora 

pedagógica Pétria Ângela de Jesus Rodrigues Ruy dos Santos. 

A professora foi puxando o assunto e encaminhando a conversa. 

Um garoto, que até então estava quieto, saiu-se com esta: "Meu 

pai pescou um tubarão. Ele era enorme. Professora, quer ir 

pescar com meu pai?" Sabendo que é muito comum nessa fase 

mesclar informações reais com outras tiradas da imaginação, 

ela, é claro, aceitou o convite. 

  

3. Movimento 



Por que trabalhar O movimento é a linguagem dos pequenos 

que ainda não falam e continua sendo a maneira de se expressar 

daqueles que já se comunicam com palavras. "O pensamento é 

simultâneo ao movimento e, por isso, não se pede que eles 

fiquem sentados ou quietos por muito tempo. Evitar que se 

mexam é o mesmo que impedi-los de pensar", explica Maria 

Paula Zurawski, assessora de Educação Infantil da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo. Portanto, quanto mais o 

professor incentivar o movimento, maior será o aprendizado 

de  cada um sobre si mesmo e o desenvolvimento da capacidade 

de expressão. 

  

 
MOVIMENTO Livres sobre colchões, os bebês podem andar, passar por obstáculos, 

como bambolês 

Foto: Marcos Rosa 

O que propor O bebê precisa participar de atividades que 

ampliem o repertório corporal para que percorra um caminho de 

gradativo controle dos movimentos até conseguir se levantar e 

andar. Aos poucos, ele passa a ter consciência dos limites do 

corpo e da consequência de seus movimentos. São situações 

indicadas para o amadurecimento motor passar por obstáculos 

como túneis, correr e brincar no escorregador. 



Os espaços da creche devem ser desafiadores e, ao mesmo 

tempo, seguros. São ambientes propícios para as atividades 

desse tipo tanto o pátio como a sala. Ali, são colocados bancos 

ou caixas que sirvam de apoio para os que estão começando a 

andar e ficam distribuídos brinquedos de equilíbrio. Enquanto a 

turma se mexe para lá e para cá, não se perde um lance. Um 

educador atento sabe quando um suspiro revela cansaço ou uma 

careta demonstra algum desagrado. 

Esta creche faz Brincar, dormir, mamar, almoçar e dançar 

acompanhando o ritmo da música. A turma de 1 ano da CEI 

Cidade de Genebra, em São Paulo, não pára quieta. "Logo que 

acordam, os bebês tomam mamadeira e saem dos colchonetes 

quando querem. Como não há berços, eles têm liberdade para se 

movimentar", diz a professora Anali Pereira dos Reis. No 

solário, com brinquedos de plástico e espaço para correr, eles 

escorregam, se balançam na gangorra e andam no cavalinho. 

Mesmo tão novinhos, já são craques no sobe-e-desce e no 

equilíbrio. Faz pouco tempo que aprenderam a andar, mas já 

entram nos carrinhos de plástico e saem dele sem ajuda e se 

divertem passando por dentro de bambolês, dando cambalhotas 

e rolando nos colchões.  

  

4. Arte 

Por que trabalhar A música e as artes visuais são dois meios 

de os pequenos entrarem em contato com o que ainda não 

conhecem. Nessa fase, as linguagens se misturam e um mesmo 

objeto, como um giz de cera, pode ser usado para desenhar ou 

batucar. "Aqueles que têm oportunidade de participar de 



atividades nessas áreas certamente desenvolvem mais a 

capacidade cognitiva", diz Silvana Augusto, formadora do 

Instituto Avisa Lá.  

 
ARTE Materiais de texturas e cores variadas, como tintas comestíveis, aguçam nosso 

sentido 

Foto: Marcos Rosa 

O que propor Quanto mais variadas as experiências 

apresentadas, maior a garantia de qualidade no 

desenvolvimento do grupo. Escutar sons, como os produzidos 

por batidas em várias partes do próprio corpo e pela 

manipulação de objetos, ouvir canções de roda, parlendas, 

músicas instrumentais ou as consideradas "de adulto" faz a 

diferença nessa fase. Além de ouvir e repetir um repertório já 



conhecido, a turma deve ser orientada a improvisar e criar 

canções, brincar com a voz, imitar sons de animais e 

confeccionar instrumentos. "A música contribui para um 

desenvolvimento pleno e harmônico, já que incide diretamente 

na sensibilidade, na expressão e na reflexão", afirma Teca 

Alencar de Brito, co-autora do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil. 

Da mesma maneira, o ideal são atividades de artes visuais 

diversificadas. Uma boa prática inclui desenhos - e não o 

preenchimento de modelos prontos -, pinturas ou esculturas 

usando diversos materiais e possibilitar o contato com novos 

recursos visuais para ampliar as referências artísticas. As 

produções da classe ficam à disposição para que sejam 

observadas e comentadas e para que cada um  reconheça o que 

é de sua autoria.  

Esta creche faz No EMI Josefina Cipre Russo, em São Caetano 

do Sul, na Grande São Paulo, artes visuais e música fazem parte 

do cotidiano dos pequenos de 3 anos. Eles criam instrumentos 

com materiais reciclados e acompanham as músicas dançando e 

cantando. No dia a dia, eles desenham com giz, lápis, guache e 

aquarela, fazem esculturas e mexem com massinha e tintas 

comestíveis. Assim, a turma sente cheiros e texturas e aprecia 

cores diferentes. "As tintas são caseiras e dá para limpá-las 

facilmente. Colocar na boca ou deixar cair na roupa não é 

problema", diz a diretora, Eliane Migliorini. 

  

5. Identidade e autonomia 



Por que trabalhar O bebê nasce em uma situação de total 

dependência e, pouco a pouco, necessita se tornar autônomo. 

"Enquanto adquirem condições para realizar ações, as crianças 

começam a saber das consequências de suas escolhas", explica 

Beatriz Ferraz, coordenadora pedagógica do Centro de 

Educação e Documentação para Ação Comunitária, em São 

Paulo. Autonomia e identidade se desenvolvem 

simultaneamente e, mesmo num ambiente coletivo, é preciso 

dar atenção individualizada às crianças. 

 
IDENTIDADE E AUTONOMIA Painéis de fotos são úteis para que cada um se 

reconheça e encontre os colegas 

Foto: Marcos Rosa 

O que propor As melhores experiências são as pautadas pelo 

relacionamento com os outros e pela demonstração de 

preferências. "Se a criança não tem opção, como vai decidir?", 

diz Cisele, do Avisa Lá. É essencial oferecer possibilidades - na 

hora da brincadeira ou da merenda, por exemplo - para que os 

pequenos sejam incentivados a se conhecer melhor e a optar. 

Ao servir os alimentos sem misturá-los, o educador permite a 

cada um identificar aquilo de que mais gosta. Oferecer a colher 

para que todos comam sozinhos também é primordial. Por meio 

da observação, uns aprendem com os outros. Mesmo que no 



começo façam sujeira e demorem para se alimentar, aos poucos 

adquirem a destreza do movimento.  

A organização do ambiente em cantos de atividades é outro 

meio de favorecer o exercício de escolha, já que cada um define 

onde brincar, com quem e por quanto tempo. Para ajudar na 

construção da identidade, cabe ao educador chamar cada um 

pelo nome e ressaltar a observação dos aspectos físicos 

individuais. "Colocar grandes espelhos nas salas, ter fotos de 

cada um junto dos cabides em que penduram as mochilas, 

identificar as pastas com o nome e um desenho, por exemplo, 

são ótimas maneiras de estimular a atenção para as próprias 

características e fazê-los perceber a diferença e semelhança em 

relação aos colegas", diz Cisele. 

Esta creche faz Na turma de 2 anos da CEI Jacyra Pimentel 

Gomes, em Sobral, a 248 quilômetros de Fortaleza, cada 

criança vê o nome escrito, reconhece a própria foto e aprecia 

imagens da família nas paredes da sala. A coordenadora 

pedagógica Carlinda Maria Lopes Barbosa diz: "Cada um 

entende que é diferente do amigo por ser identificado de outra 

maneira". Para reforçar esse aprendizado, explica-se que 

existem objetos que são compartilhados e outros individuais, 

como a mochila e as roupas. 

  

3 PERGUNTAS  

Denise Argolo Estill 



 
Denise Argolo Estill,  

psicóloga e psicopedagoga do Infans (Unidade de Atendimento 

ao Bebê), de São Paulo, fala sobre o que caracteriza o 

desenvolvimento das crianças da creche. Foto: Rodrigo Erib 

O que distingue os três primeiros anos de vida? 

Esse é o período sensório-motor, caracterizado pela inteligência 

prática. O mundo é algo a experimentar e conhecer por meio dos 

órgãos dos sentidos e das ações corporais.  

Como a criança aprende?  

Presa à experiência imediata, ela necessita da presença dos 

objetos concretos. Seus esquemas de ação são olhar, agarrar, ouvir, 

alcançar com a boca ou sentir com a pele.  

Quais os procedimentos para potencializar o 

desenvolvimento nessa faixa etária?  

A primeira coisa a fazer é incentivar o uso da ferramenta mais 

poderosa, que é o corpo. Por meio dele, a criança entra em contato 

com texturas, temperaturas e gostos. Outras ações são estimular a 

linguagem verbal - por meio de histórias e músicas - e a imitação, 

entendendo a necessidade de reproduzir gestos e falas e procurando 

valorizar a expressão individual de cada um. 

  

Educação Infantil - Pré-escola 

1. Brincar  

Por que trabalhar  Essa é uma fase de ampliação do universo 

de informações: a mamãe é vendedora, o papai é motorista, o 

herói preferido voa, o livro de histórias fala de uma princesa 

bonita e corajosa. O meio de processar e assimilar tantos 



assuntos - enfim, entender o mundo - é brincar de faz de conta. 

"A complexidade da fantasia criada depende das experiências já 

vividas. Por isso, é fundamental oferecer ambientes ricos em 

possibilidades", afirma Zilma Galvão, da Universidade de São 

Paulo (USP). 

 
BRINCAR Nessa fase, a turma já compartilha momentos no parque (à esq.) e no faz de 

conta (direita).  Fotos: Leo Drumond/Ag. Nitro 

O que propor  As crianças ainda se divertem com os 

brinquedos de encaixar ou no parque, mas na pré-escola 

ganham destaque os jogos de regras - que exigem cumprimento 

de normas, concentração e raciocínio - e, principalmente, os 

simbólicos, em que se assumem papéis. Elas se apropriam dos 

elementos da realidade e dão a eles novos significados. Por 

meio da fantasia, aprendem sobre cultura. Ao dar bronca em 

uma boneca, por exemplo, os pequenos usam frases ouvidas de 

diálogos dos adultos, da TV e, em especial, de livros de 

histórias. A literatura traz elementos ausentes do cotidiano.  

A meninada vai se tornando capaz de interagir com as 

brincadeiras por um tempo maior e considerar que os outros 

podem participar também. "No faz de conta, acontece algo 

íntimo que não se deve atropelar. O professor contribui com um 



gesto, uma palavra ou um brinquedo, mas a turma é livre para 

aceitar ou não", explica Zilma.  

Uma boa estratégia para enriquecer o brincar é atrair a garotada 

para espaços diferenciados, como o canto da casinha, do salão 

de maquiagem, da mecânica ou da biblioteca. O cenário, por si 

só, avisa a proposta da brincadeira e pressupõe papéis. Depois, 

com o tempo, o grupo mesmo produzirá outros.  

Esta pré-escola faz  Na CMEI Patrícia Galvão, em Guarulhos, 

na Grande São Paulo, o brincar é encarado como uma situação 

cotidiana e um direito das crianças. Em todas as salas ficam 

fantoches, fantasias e cenários para as atividades simbólicas, 

bastante apreciadas. Quando enjoam, os pequenos vão à 

brinquedoteca e os trocam por outros. Não são raras as vezes 

em que a turma de 4 anos se empolga com um livro lido em 

sala, corre para o canto em que ficam as fantasias e assume o 

papel dos personagens. Segundo a diretora Djenane Martins 

Oliveira, para garantir e melhorar as possibilidades de 

experimentação lúdica, os pequenos têm acesso diário a 

brinquedos de variados materiais, como tecido, plástico, 

madeira e espuma. Há também aqueles que não parecem, mas 

são brinquedos também, como pedrinhas, grama e areia. 

"Sempre temos à disposição das crianças caixas de papelão, que 

elas usam para produzir objetos que são incluídos nas atividades 

por elas mesmas." 

  

2. Linguagem oral 



Por que trabalhar  No início da pré-escola, coloca-se um 

importante desafio em linguagem oral: não apenas falar, mas 

antecipar e planejar o que se quer dizer. "Para que isso 

aconteça, ou seja, para que a oralidade seja usada cada vez mais 

e de melhor forma, é preciso trabalhá-la diariamente com base 

em diferentes temas, contextos e interlocutores", diz Maria 

Virgínia, da Editora Moderna. 

 
LINGUAGEM ORAL A fala se aprimora em contextos diversos, como na roda de 

conversa. Fotos: Leo Drumond/Ag. Nitro 

 

O que propor  A escola deve oferecer um ambiente que 

estimule a comunicação verbal - não apenas em sala mas 

também no refeitório, no pátio, na brinquedoteca, nos 

corredores. Para conversar, ali estão amigos, educadores, 

merendeiros, porteiros e diretores. Oportunidades tão distintas 

tornam as situações de fala mais ricas, elaboradas e complexas.  

Os momentos são divididos em dois tipos: formais e informais. 

Os informais são, por exemplo, as rodas de conversa. Nelas, o 

professor faz uma proposição, por exemplo, a respeito de uma 

notícia da comunidade ou de algo que será feito depois, como 

uma receita culinária. Nesse momento, cada um ouve o que os 



outros têm a dizer, coloca sua opinião e inicia os próprios 

relatos.  

Situações formais são aquelas em que as crianças se dirigem a 

outros interlocutores que não os próprios colegas de classe, 

como outra turma, para quem vão contar uma história, ou um 

adulto a ser entrevistado. Assim, ao longo de toda a pré-escola, 

são desenvolvidas e aperfeiçoadas competências como a de 

recontar histórias e elaborar perguntas, declamar poesias e 

relatar acontecimentos do próprio cotidiano ou de outras 

pessoas. De acordo com Maria Virgínia, "o resultado é que os 

pequenos aprendem linguagem com a linguagem".  

Essa competência também é potencializada por meio das 

brincadeiras com as palavras presentes na tradição oral, nos 

textos poéticos e nas parlendas, por exemplo - que já 

contribuem para o aumento do repertório verbal desde a creche.  

Esta pré-escola faz  São diversas as experiências de 

desenvolvimento da linguagem oral na UMEI Mangueiras, em 

Belo Horizonte. Lá, as rodas de conversa sobre o planejamento 

do dia abrem as atividades, mas outros temas também fazem 

parte do bate-papo. Na sala ou no pátio, elas recontam histórias 

e apresentam músicas e dramatizações. "Os mais velhos ajudam 

no desenvolvimento da linguagem dos menores durante 

atividades corporais. Eles criam canções e gritos de guerra e os 

pequenos se juntam a eles, cantando também", conta a vice-

diretora, Mônica Freitas Mol de Andrade. 

  

3. Movimento 



 
MOVIMENTO Na pré-escola, as crianças planejam as ações, como onde se apoiar para 

subir no escorregador. Foto: Marcos Rosa 

Por que trabalhar  Na pré-escola, a criança já tem 

desenvoltura para se comunicar verbalmente. Mesmo assim, o 

movimento ainda é um meio de expressar o que ela quer. Por 

isso, eles continuam a ser valorizados na pré-escola. Nessa fase, 

ela se torna mais ciente de si, conhece mais o corpo e ganha 

competência para atuar no mundo. "Por isso, é preciso evitar a 

tendência de deixar atividades desse tipo de lado com turmas a 

partir dos 4 anos", diz Maria Paula, da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo.  

O que propor  Atividades como danças, jogos esportivos e 

teatro aumentam e fazem evoluir as possibilidades com o corpo. 

Ações como segurar o talher e o lápis e usar a tesoura se 

aprimoram, mas não adianta promover "treinos". "As 

habilidades se consolidam apenas diante das necessidades 

reais", explica Maria Paula.  

Em especial entre os maiores, de 5 e 6 anos, a capacidade de 

planejar as ações de movimento se amplia. Por isso, atividades 

ao ar livre, no parque, se tornam mais ricas. Para se divertir 

num escorregador, as crianças conseguem observar os degraus 



onde pisar e calcular o que fazer para chegar ao topo e depois 

deslizar.  

Esta pré-escola faz  A professora Magda Carvalho Aranda, da 

CEI Maria do Rosário Bastos, em Poços de Caldas, a 465 

quilômetros de Belo Horizonte, propõe jogos corporais para as 

crianças de 5 anos. Em um deles, elas batem palmas, levam as 

mãos aos pés e também à cabeça. Após uma sequência simples, 

a turma combina movimentos mais elaborados, como levantar a 

mão esquerda e se manter apenas sobre o pé direito, 

favorecendo o equilíbrio. A mesma atividade pode se tornar 

mais divertida se acompanhada de música com ritmos cada vez 

mais rápidos. Outra brincadeira que os pequenos curtem é a da 

maria-fumaça. "Conforme o ritmo de um chocalho acelera, o 

corpo entra no embalo, com movimentos de braços e pernas", 

explica Magda. 

  

4. Arte 

Por que trabalhar  As experiências desenvolvidas em música e 

artes plásticas, de acordo com Silvana, do Avisa Lá, têm papel 

primordial na formação do pensamento simbólico. "Ambas 

exercem forte influência no desenvolvimento da criatividade e 

da imaginação." Nessa fase, as duas linguagens já são 

trabalhadas de forma separada. 



 
ARTE O desenho, feito com materiais como o carvão (direita), e a colagem com lã (à 

esq.) se aprimoram. Fotos: Marcelo Rudini 

O que propor  É essencial ampliar o repertório de canções, 

promover o contato com instrumentos variados e explorar os 

sons da natureza e dos feitos com o corpo, além do silêncio. O 

bom projeto é o que permite conhecer e criar.  

Em artes visuais, é importante apresentar obras de pintores 

famosos - para ampliar o repertório e trazer riqueza ao trabalho 

dos pequenos -, mas não como pretexto para propor cópias. 

Nessa fase, o ideal é desenvolver cada vez mais o desenho e a 

pintura, em atividades diárias. Não é necessário usar grande 

variedade de materiais.  

Esta pré-escola faz  Nas salas de pré-escola do CMEI Dr. 

Arnaldo Carnasciali, em Curitiba, sempre há nas paredes uma 

pintura, gravura ou fotografia para ampliar o repertório dos 

pequenos. Durante um projeto sobre identidade, as turmas 

fizeram retratos. Olhando no espelho, cada um produziu o seu, 

usando lã e barbante para compor os cabelos, por exemplo. 

Todos desenharam também o amigo, aprimorando a percepção 

sobre o outro.  



A experimentação musical inclui a exploração de estilos 

diferentes, como cantigas de roda, músicas clássicas e canções 

do folclore brasileiro. "Essas situações ampliam o repertório, 

favorecem a concentração e permitem o desenvolvimento de 

habilidades como o ritmo", diz a diretora, Vanessa de Sousa 

Martinez. 

  

5. Leitura e escrita 

Por que trabalhar  É um adulto leitor que mostra às crianças o 

significado da escrita que está nos livros. Ao escutar uma 

história, as turmas entram na narrativa e compartilham as 

sensações dos personagens. "É hora de ampliar o repertório e 

dar maior organização ao pensamento", diz Débora Rana, 

coordenadora pedagógica de Educação Infantil da Escola 

Projeto Vida, na capital paulista. 

 
 

LEITURA E ESCRITA Conhecer os gêneros (direita) é o melhor meio de entrar no 

mundo dos textos (à esq.). Fotos: Leo Drumond/Ag. Nitro 

O que propor  Durante as rodas de histórias, o grupo é capaz 

de escolher os livros prediletos, acompanhar a obra de um 



autor, opinar e fazer relatos. Quanto maior a variedade de 

gêneros, melhor: contos, poesias, parlendas, quadrinhas, gibis, 

lendas, fábulas, bilhetes, crônicas, textos informativos e 

instrucionais.  

A leitura diária de diferentes gêneros pelo professor aumenta 

cada vez mais a curiosidade e o conhecimento sobre a 

linguagem escrita. "Aos 4 anos, já é possível recontar textos e 

aos 5 produzir as próprias histórias, ditando o texto a um 

escriba", afirma Débora.  

Esta pré-escola faz  Na Creche Conveniada Lírios do Campo, 

em São José dos Campos, a 97 quilômetros de São Paulo, a pré-

escola tem acesso a textos de diferentes gêneros, desenvolve 

atividades de reconto de histórias, leva livros para casa nos fins 

de semana, cria poesias e é estimulada a escrever. Mesmo 

durante as brincadeiras, surgem oportunidades de enriquecer a 

escrita. "Quando inauguramos o canto do cabeleireiro, 

visitamos um salão de beleza. Depois, foi produzido um texto 

sobre o encontro com os profissionais e elaborada uma tabela 

de preços", relata a coordenadora pedagógica Ana Lúcia 

Rodrigues da Silva Ferreira. 

  

3 PERGUNTAS  

Lino de Macedo 

 



Lino de Macedo,  

professor aposentado do Instituto de Psicologia da USP, fala sobre o 

desenvolvimento dos 4 aos 6 anos. Foto: Karine Basilio 

Como se caracteriza o pensamento da criança pré-escolar?  

Ele é principalmente substitutivo e imitativo. Substitutivo porque ela 

descobre que objetos, pessoas e ações podem ser trocados ou 

evocados por outros. Imitativo porque ela entra no universo da ficção: 

imagina e faz correspondências.  

De que maneira o faz-de-conta desenvolve as linguagens?  

No faz de conta, a criança realiza um esforço de tradução. Ela não é 

velha, mas representa esse papel no jogo simbólico. Também não é 

um bicho, mas pode imitá-lo. Esse fingimento aumenta o repertório 

das diversas linguagens, como o desenho, a fala, a música e a dança.  

Como aproveitar a capacidade de representação?  

A criança descobre simbolicamente a importância do adulto em sua 

vida e as diferenças entre ambos. Isso ocorre, por exemplo, quando ela 

faz de conta que é mãe e repreende o filho. Cabe ao professor, 

portanto, possibilitar que ela entenda essa assimetria e, ainda que 

intuitivamente, o valor do adulto. 

  

QUER SABER MAIS? 

CONTATOS  

CEI Cidade de Genebra, R. Cachoeira Poraquê, 100, 05576-600, 

São Paulo, SP, tel. (11) 3781-1290  
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CE, tel. (88) 3614-4352  
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37701-103, Poços de Caldas, MG, tel. (35) 3697-2172  
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81920-250, Curitiba, PR, tel. (41) 3289-4241  
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12248-674, São José dos Campos, SP, tel. (12) 3929-6741  
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REPORTAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA | PRODUÇÃO DE TEXTO 

Como ensinar os alunos a escrever de verdade 

Reportagem da edição 219, de janeiro/fevereiro 

de 2009, indicada por Regina Scarpa 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Eu era coordenadora pedagógica da FVC e professora de pós-graduação em 

alfabetização no Instituto Vera Cruz. Sempre me interessei por esse tema e 

batalhei para fazermos uma capa mais focada na produção textual. Achei que 

essa reportagem ajudaria muito os professores. Toda a equipe concordou e a 

Thais Gurgel, repórter que escreveu a matéria, estudou bastante e fez uma boa 

discussão sobre o assunto. Foi uma das capas que mais vendeu e recebeu elogios 

dos leitores. O texto instigou os docentes a pesquisar mais sobre isso e, depois 

dele, continuamos fazendo mais reportagens sobre o assunto." 

Regina Scarpa, diretora pedagógica da Escola Vera Cruz, em 

São Paulo, e ex-coordenadora pedagógica da Fundação Victor 

Civita (FVC). 

  



Como ensinar os 

alunos a escrever 

de verdade 
Para produzir textos de qualidade, seus alunos têm 

de saber o que querem dizer, para quem escrevem 

e qual é o gênero que melhor exprime essas 

ideias. A chave é ler muito e revisar 

continuamente 

Texto Thais Gurgel. Colaborou Tadeu Breda 

  

 
TEXTOS DE QUALIDADE  Editorial, biografia, fábula e conto. Para redigir textos 

com significado, alunos de São Paulo, do Recife e do Rio de Janeiro leram o gênero 

estudado e aprenderam a planejar o que vão produzir e a revisar o material antes que ele 

possa circular entre colegas e familiares. Foto: Marcos Rosa 

Narração, descrição e dissertação. Por muito tempo, esses três 

tipos de texto reinaram absolutos nas propostas de escrita. 

Consenso entre professores, essa maneira de ensinar a escrever 



foi uma das principais responsáveis pela falta de proficiência 

entre nossos estudantes. O trabalho baseado nas famosas 

composições e redações escolares tem uma fragilidade 

essencial: ele não garante o conhecimento necessário para 

produzir os textos que os alunos terão de escrever ao longo da 

vida. "Nessa abordagem, ninguém  considerava quem seriam os 

leitores. Não havia a reflexão sobre a melhor estratégia para 

colocar uma ideia no papel", resume Telma Ferraz Leal, da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Para aproximar a produção escrita das necessidades enfrentadas 

no dia a dia, o caminho atual é enfocar o desenvolvimento dos 

comportamentos leitores e escritores. Ou seja: levar a criança a 

participar de forma eficiente de atividades da vida social que 

envolvam ler e escrever. Noticiar um fato num jornal, ensinar 

os passos para fazer uma sobremesa ou argumentar para 

conseguir que um problema seja resolvido por um órgão 

público: cada uma dessas ações envolve um tipo de texto com 

uma finalidade, um suporte e um meio de veiculação 

específicos. Conhecer esses aspectos é condição mínima para 

decidir, enfim, o que escrever e de que forma fazer isso. Fica 

evidente que não são apenas as questões gramaticais ou 

notacionais (a ortografia, por exemplo) que ocupam o centro 

das atenções na construção da escrita, mas a maneira de 

elaborar o discurso. 

Há outro ponto fundamental nessa transformação das atividades 

de produção de texto: quem vai ler. E, nesse caso, você não 

conta. "Entregar um texto para o professor é cumprir tarefa", 

argumenta Fernanda Liberali, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. "Escrever não é fácil. Para que o aluno 



fique estimulado com a proposta, é preciso que veja sentido 

nisso." O objetivo é fazer com que um leitor ausente no 

momento da produção compreenda o que se quis comunicar - e 

esse desafio requer diferentes aprendizagens. 

O primeiro passo é conhecer os diversos gêneros. Mas é preciso 

atenção: isso não significa que os recursos discursivos, textuais 

e linguísticos dos contos de fadas e da reportagem, por 

exemplo, sejam conteúdos a apresentar aos alunos sem que eles 

os tenham identificado pela leitura, como ressalta Delia Lerner 

no livro Ler e Escrever na Escola. Um primeiro risco é o de 

cair na tentação de transmitir verbalmente as diferentes 

estruturas textuais. De acordo com a pesquisadora em didática, 

cabe a todo professor permitir que as crianças adquiram os 

comportamentos do leitor e do escritor pela participação em 

situações práticas e não "por meras verbalizações". 

Ensinar a produzir textos nessa perspectiva prevê abordar três 

aspectos principais: a construção das condições didáticas, a 

revisão e a criação de um percurso de autoria, como se pode ver 

a seguir. 

  

Os textos redigidos em classe precisam de um 

destinatário 

"Escreva um texto sobre a primavera." Quem se depara com 

uma proposta como essa imediatamente deveria se fazer 

algumas perguntas. Para quê? Que tipo de escrita será essa? 

Quem vai lê-la? Certas informações precisam estar claras para 

que se saiba por onde começar um texto e se possa avaliar se ele 



condiz com o que foi pedido. Nas pesquisas didáticas de 

práticas de linguagem, essas delimitações denominam-se 

condições didáticas de produção textual. No que se refere ao 

exemplo citado, fica difícil responder às perguntas, já que esse 

tipo de redação não existe fora da escola, ou seja, não faz parte 

de nenhum gênero. 

De acordo com Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz, o trabalho 

com um gênero em sala de aula é o resultado de uma decisão 

didática que visa proporcionar ao aluno conhecê-lo melhor, 

apreciá-lo ou compreendê-lo para que ele se torne capaz de 

produzi-lo na escola ou fora dela. No artigo Os Gêneros 

Escolares - Das Práticas de Linguagem aos Objetos de Ensino, 

os pesquisadores suíços citam ainda como objetivo desse 

trabalho desenvolver capacidades transferíveis para outros 

gêneros. 

Para que a criança possa encontrar soluções para sua produção, 

ela precisa ter um amplo repertório de leituras. Essa 

possibilidade foi dada à turma de 9º ano da professora Maria 

Teresa Tedesco, do Centro de Educação e Humanidades 

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - 

conhecido como Colégio de Aplicação da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro. Procurando desenvolver a leitura 

crítica de textos jornalísticos e o conhecimento das estruturas 

argumentativas na produção textual, ela propôs uma atividade 

permanente: a cada semana, um grupo elegia uma notícia e 

expunha à turma a forma como ela tinha sido tratada nos 

jornais. Depois, seguia-se um debate sobre o tema ou a maneira 

como as reportagens tinham sido veiculadas. 



Paralelamente, os estudantes tiveram contato com textos de 

finalidades comunicativas diversas no jornal, como cartas de 

leitores, editoriais, artigos opinativos e horóscopo. "O objetivo 

era que eles analisassem os materiais, refletissem sobre os 

propósitos de cada um e adquirissem um repertório discursivo e 

linguístico", conta Maria Teresa, que lançou um desafio: 

produzir um jornal mural. 

A proposta era trabalhar com textos opinativos, como os 

editoriais. Para que a escrita ganhasse sentido, ela avisou que o 

jornal seria afixado no corredor e que toda a comunidade 

escolar teria acesso a ele. Os assuntos escolhidos tratavam das 

principais notícias do momento, como o surto de dengue no Rio 

de Janeiro e a discussão sobre a maioridade penal. Com as 

características do gênero já discutidas e frescas na memória, 

todos passaram à produção individual. 

A primeira versão foi lida pela professora. "Sempre havia 

observações a fazer, mas eu deixava que os próprios meninos 

ajudassem a identificar as fragilidades", diz Maria Teresa. 

Divididos em pequenos grupos, os alunos revisaram a produção 

de um colega, escrevendo um bilhete para o autor com 

sugestões e avaliando se ela estava adequada para publicação. 

Eram comuns comentários como "argumento fraco", "pouco 

claro" e "falta conclusão", demonstrando o repertório adquirido 

com a leitura dos modelos. 

"Envolver estudantes de 6º a 9º ano na produção textual é um 

grande desafio", ressalta Roxane Rojo, da Universidade 

Estadual de Campinas. "Muitas vezes, eles tiveram de produzir 

textos sem função comunicativa durante a escolaridade inicial e, 

por acreditarem que escrever é uma chatice, são mais 



resistentes." Atenta, Maria Teresa soube driblar esse problema. 

Percebendo que a turma andava inquieta com a proibição por 

parte da direção do uso de short entre as meninas, a professora 

fez disso tema de um editorial do jornal mural - a produção foi 

uma das melhores propostas do projeto. 

"Para que alguém se coloque na posição de escritor, é preciso 

que sua produção tenha circulação garantida e leitores de 

verdade", diz Roxane. E todos saberiam a opinião do aluno 

sobre a questão, inclusive a diretoria. "Só assim ele assume 

responsabilidade pela comunicação de seu pensamento e se 

coloca na posição do leitor, antecipando como ele vai 

interpretá- lo." A argumentação da garotada foi tão bem 

estruturada que a diretoria resolveu voltar atrás e liberar mais 

uma vez o uso da roupa entre as garotas. 

A criação de condições didáticas nas propostas para as turmas 

de 1º a 5º ano segue os mesmos preceitos utilizados pela 

professora Maria Teresa. "Em qualquer série, como na vida, 

produzir um texto é resolver um problema", ensina Telma 

Ferraz Leal. "Mas para isso é preciso compreender quais são os 

elementos principais desse problema." 

  

Revisão vai além da ortografia e foca os propósitos 

do texto 

Produzir textos é um processo que envolve diferentes etapas: 

planejar, escrever, revisar e reescrever. Esses comportamentos 

escritores são os conteúdos fundamentais da produção escrita. A 

revisão não consiste em corrigir apenas erros ortográficos e 



gramaticais, como se fazia antes, mas cuidar para que o texto 

cumpra sua finalidade comunicativa. "Deve-se olhar para a 

produção dos estudantes e identificar o que provoca 

estranhamento no leitor dentro dos usos sociais que ela terá", 

explica Fernanda Liberali. 

Com a ajuda do professor, as turmas aprendem a analisar se 

ideias e recursos utilizados foram eficazes e de que forma o 

material pode ser melhorado. A sala de 3º ano de Ana Clara 

Bin, na Escola da Vila, em São Paulo, avançou muito com um 

trabalho sistemático de revisão. Por um semestre, todos se 

dedicaram a um projeto sobre a história das famílias, que 

culminou na publicação de um livro, distribuído também para 

os pais. Dentro desse contexto, Ana Clara propôs a leitura de 

contos em que escritores narram histórias da própria infância. 

Os estudantes se envolveram na reescrita de um dos contos, 

narrado em primeira pessoa. Eles tiveram de reescrevê-lo na 

perspectiva de um observador - ou seja, em terceira pessoa. A 

segunda missão foi ainda mais desafiadora: contar uma história 

da infância dos pais. Para isso, cada um entrevistou familiares, 

anotou as informações colhidas em forma de tópicos e colocou 

tudo no papel. 

Ana Clara leu os trabalhos e elegeu alguns pontos para discutir. 

"O mais comum era encontrar só o relato de um fato", diz. 

"Recorremos, então, aos contos lidos para saber que 

informações e detalhes tornavam a história interessante e como 

organizá-los para dar emoção." Cada um releu seu conto, 

realizou outra entrevista com o parente-personagem e produziu 

uma segunda versão. 



Tiveram início aí diferentes formas de revisão - análise coletiva 

de uma produção no quadro-negro, revisão individual com base 

em discussões com o grupo e revisões em duplas - realizadas 

dias depois para que houvesse distanciamento em relação ao 

trabalho. A primeira proposta foi a "revisão de ouvido". Para 

realizá-la, Ana Clara leu em voz alta um dos contos para a 

turma, que identificou a omissão de palavras e informações. A 

professora selecionou alguns aspectos a enfocar na revisão: 

ortografia, gramática e pontuação. "Não é possível abordar de 

uma só vez todos os problemas que surgem", completa Telma. 

Quando a classe de Ana Clara se dividiu em duplas, um de seus 

propósitos era que uns dessem sugestões aos outros. A 

pesquisadora argentina em didática Mirta Castedo é defensora 

desse tipo de proposta. Para ela, as situações de revisão em 

grupo desenvolvem a reflexão sobre o que foi produzido por 

meio justamente da troca de opiniões e críticas. "Revisar o que 

os colegas fazem é interessante, pois o aluno se coloca no lugar 

de leitor", emenda Telma. "Quando volta para a própria 

produção e faz a revisão, a criança tem mais condições de criar 

distanciamento dela e enxergar fragilidades." 

Um escritor proficiente, no entanto, não faz a revisão só no fim 

do trabalho. Durante a escrita, é comum reler o trecho já 

produzido e verificar se ele está adequado aos objetivos e às 

ideias que tinha intenção de comunicar - só então planeja-se a 

continuação. E isso é feito por todo escritor profissional. 

A revisão em processo e a final são passos fundamentais para 

conseguir de fato uma boa escrita. Nesse sentido, a maneira 

como você escreve e revisa no quadro-negro, por exemplo, 

pode colaborar para que a criança o tome como modelo e se 



familiarize com o procedimento. Sobre o assunto, Mirta 

Castedo escreve em sua tese de doutorado: "Os bons escritores 

adultos (...) são pessoas que pensam sobre o que vão escrever, 

colocam em palavras e voltam sobre o já produzido para julgar 

sua adequação. Mas, acima de tudo, não realizam as três ações 

(planejar, escrever e revisar) de maneira sucessiva: vão e 

voltam de umas a outras, desenvolvendo um complexo processo 

de transformação de seus conhecimentos em um texto". 

  

Ser autor exige pensar no enredo e na estrutura  

O terceiro aspecto fundamental no trabalho de produção textual 

é garantir que a criança ganhe condições de pensar no todo. Do 

enredo à forma de estruturar os elementos no papel: é preciso 

aprender a dar conta de tudo para atingir o leitor. Esse processo 

denomina-se construção de um percurso de autoria e se adquire 

com tempo, prática e reflexão. 

Os estudos em didática das práticas de linguagem fizeram cair 

por terra o pensamento de que a redação com tema livre 

estimula a criatividade. Hoje sabe-se que depois da 

alfabetização há ainda uma longa lista de aprendizagens. Foi 

considerando a complexidade desse processo que Edileuza 

Gomes dos Santos, professora da EM de Santo Amaro, no 

Recife, desenvolveu um projeto de produção de fábulas com a 

3ª série. 

Ela deu início ao trabalho investindo na ampliação do repertório 

dentro desse gênero literário. Só assim foi possível observar 

regularidades na estrutura discursiva e linguística, como o fato 



de que os animais são os protagonistas. "Escolhi esse gênero 

porque ele tem começo, meio e fim bem marcados, algo que eu 

queria desenvolver na produção da garotada." 

A primeira proposta foi o reconto oral de uma fábula conhecida. 

"Isso envolve organizar ideias e pode ser uma forma de planejar 

a escrita", endossa Patricia Corsino, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Quando já dominamos todas as informações de 

uma narrativa, podemos focar apenas na forma de expor os 

elementos - mas esse é um grande desafio no início da 

escolaridade. 

Na turma de Edileuza, as propostas seguintes foram a reescrita 

individual e a produção de versões de fábulas conhecidas com 

modificações dos personagens ou do cenário. Aos poucos, todos 

ganharam condições de inventar situações. A professora 

percebeu que a turma não entendia bem o sentido da moral da 

história. Pediu, então, uma pesquisa sobre provérbios e seu uso 

cotidiano. 

Com essa compreensão e um repertório de ditados populares, 

Edileuza sugeriu a criação de uma fábula individual. Ela 

discutiu com o grupo que elas geralmente têm como 

protagonistas inimigos tradicionais (cão e gato ou gato e rato, 

por exemplo). Estava colocada a primeira restrição para a 

produção. Em seguida, a classe relembrou alguns provérbios 

que poderiam ser escolhidos como moral nas histórias criadas. 

Desde o início, todos sabiam que as produções seriam lidas por 

estudantes de outra escola, o que serviu de estímulo para bolar 

tramas envolventes. "Há uma diferença entre escrever textos 

com autonomia - obedecendo à estrutura do gênero, sem 

problemas ortográficos ou de coerência - e se tornar autor", diz 



Patrícia Corsino. "No primeiro caso, basta aprender as 

características do gênero e conhecer o enredo, por exemplo. No 

segundo, é preciso desenvolver ideias." Para chegar lá, a 

interação com professores e colegas e o acesso a um repertório 

literário são fundamentais. 

Do 6º ao 9º ano, o processo de construção da autoria pode exigir 

desafios que sejam cada vez mais complexos: a elaboração de 

tensões na narrativa ou a participação em debates para 

desenvolver a argumentação, como fez a professora Maria 

Teresa, do Rio de Janeiro. "A reescrita, primeiro passo para a 

construção da autoria, pode vir com propostas de produção de 

paródias, no caso dos maiores, que exigem mais elaboração por 

parte das turmas", diz Roxane Rojo. Uma boa forma de fazer 

circular textos nessa fase são os meios digitais, como blogs e a 

própria página do colégio na internet. Os jovens podem se 

responsabilizar por todas as etapas de produção, inclusive pela 

publicação, o que os estimula a aprimorar a escrita. Levar os 

estudantes a se expressar cada vez melhor, afinal, deve ser o 

objetivo de todo professor. 

 

Expectativas de aprendizagem de escrita  

No que se refere à escrita, é importante que, no fim do 5º ano, o 

aluno saiba: 

 Reescrever e/ou produzir textos de autoria utilizando 

procedimentos de escritor: planejar o que vai escrever 

considerando a intencionalidade, o interlocutor, o portador 

e as características do gênero; fazer rascunhos; reler o que 

está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática 



como para melhorar outros aspectos - discursivos ou 

notacionais - do texto.  

 Revisar escritas (próprias e de outros), em parceria com os 

colegas, assumindo o ponto de vista do leitor com 

intenção de evitar repetições desnecessárias (por meio de 

substituição ou uso de recursos da pontuação); evitar 

ambiguidades, articular partes do texto, garantir a 

concordância verbal e a nominal.  

 Revisar textos (próprios e de outros) do ponto de vista 

ortográfico. 

Ao concluir o 9º ano, o estudante precisa estar apto também a:  

 Compreender e produzir uma variedade de textos, tendo 

em conta os padrões que os organizam e seus contextos de 

produção e recepção.  

 Utilizar todos os conhecimentos gramaticais, normativos e 

ortográficos em função da otimização de suas práticas 

sociais de linguagem.  

 Exercer sobre suas produções e interpretações uma tarefa 

de monitoramento e controle constantes.  

 Interpretar e produzir textos para responder às demandas 

da vida social enquanto cidadão. 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação de São Paulo e Diseño Curricular de la Educación Secundaria da 

Província de Buenos Aires, Argentina 

QUER SABER MAIS? 

CONTATOS 

Centro de Educação e Humanidades Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira, R. Santa Alexandrina, 288, 20261-

232, Rio de Janeiro, RJ, tel. (21) 2504-4004 



EM de Santo Amaro, Av. Norte, 375, 52051-000, Recife, PE, tel. 

(81) 3232 5919  

Escola da Vila, R. Barroso Neto, 91, 05585-010, São Paulo, SP, tel. 

(11) 3726-3578  

BIBLIOGRAFIA 

Aprendendo a Escrever, Ana Teberosky, 200 págs., Ed. Ática, tel. 

(11) 3346-3000 

Estética da Criação Verbal - Teoria e Crítica Literária, Mikhail 

Bakhtin, 512 págs., Ed. Martins Fontes, tel. (11) 3241-3677, 73 

Ler e Escrever na Escola - O Real, o Possível e o Necessário, Delia 

Lerner, 128 págs., Ed. Artmed, tel. 0800-703-3444 

Ortografia: Ensinar e Aprender, Artur Gomes de Morais, 128 págs., 

Ed. Ática 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
REPORTAGENS 

COMPORTAMENTO 

Indisciplina: o que é e o que parece ser, mas 

não é 

Reportagem da edição 226, de outubro de 2009, 

indicada por Telma Vinha 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Eu pesquiso indisciplina e, das várias reportagens que já li sobre o tema, esta 

foi a mais completa e bem pesquisada. Os relatos práticos de professores que 

lidaram com o problema apontam possibilidades reais de como a escola pode 

lidar com isso. Textos como este, com boas fontes e bons exemplos, podem 

ajudar os docentes em suas práticas, pois trazem novas reflexões e perspectivas, 

abordando questões polêmicas com base na análise de especialistas." 

Telma Vinha, professora de Psicologia Educacional da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e colunista de 

NOVA ESCOLA. 

  



Indisciplina: o que 

é e o que parece 

ser, mas não é 
Exaustiva e desafiadora, a indisciplina representa 

uma enorme dificuldade para o trabalho dos 

professores. Não existe solução fácil, mas não 

desanime! Nesta reportagem, convidamos você a 

refletir sobre as causas do problema 

Texto Anderson Moço e Beatriz Vichessi. Colaborou Thais Gurgel 

  



 



Ilustração: Paulo Vitale 

Que a profissão docente passa por um momento delicado é algo 

reconhecido não apenas por quem faz da sala de aula o seu dia a 

dia mas também pelos estudiosos que se debruçam sobre o 

assunto. Philippe Perrenoud, referência na sociologia da 

Educação, costuma afirmar que nunca foi tão difícil ser 

professor.  

Isso porque a escola passa por dois movimentos de mudança - 

ambos externos aos seus muros. Por um lado, cobram-se cada 

vez mais tarefas da instituição: ensino dos conteúdos regulares, 

temas transversais, cidadania, ética, Educação sexual e por aí 

vai. De outro, afirma o especialista, "as condições de exercício 

da profissão estão cada vez mais difíceis".  

Entre essas dificuldades, a indisciplina lidera  a lista de queixas. 

Pesquisa realizada por NOVA ESCOLA e Ibope em 2007 com 

500 professores de todo o país revelou que 69% deles 

apontavam a indisciplina e a falta de atenção entre os principais 

problemas da sala de aula. Só quem sente na pele a questão no 

cotidiano tem a real dimensão de como o problema é 

desgastante, levando ao desestímulo com a profissão e, muitas 

vezes, até ao abandono. 

Mas, calma. Respire. É possível, sim, virar esse jogo. Quer 

conseguir uma turma atenta e motivada? Sim, é possível. Na 

maioria das vezes, trata-se de um trabalho de longo prazo, com 

avanços e recuos e rediscussões permanentes, em que o trabalho 

em equipe é essencial. Não há receita mágica, mas muitos 

caminhos para chegar lá. 

Desde sua criação, NOVA ESCOLA ajuda você a lidar com a 

indisciplina. Nas páginas da revista, você encontra todo mês as 



reflexões de Telma Vinha, professora da Unicamp, que 

responde a dúvidas (reais!) sobre comportamento. 

Esta reportagem especial pode servir como porta de entrada 

para o assunto. Nela, fazemos um convite: é hora de rever sua 

ideia de indisciplina e o que há por trás dela. A proposta de 

reflexão é a seguinte: Será que existe algo que você pode 

transformar em sua prática pedagógica para diminuir o 

problema? 

Para que você avance nessa reflexão, é preciso entender que a 

indisciplina é a transgressão de dois tipos de regra. 

  

1- O primeiro tipo são as regras morais, construídas 

socialmente com base em princípios que visam o bem comum, 

ou seja, em princípios éticos. Por exemplo, não xingar e não 

bater. Sobre essas, não há discussão: elas valem para todas as 

escolas e em qualquer situação. 

  

2- O segundo tipo são as chamadas regras convencionais, 

definidas por um grupo com objetivos específicos. Aqui entram 

as que tratam do uso do celular e da conversa em sala de aula, 

por exemplo. Nesse caso, a questão não pode ser fechada. Ela 

varia de escola para escola ou ainda dentro de uma mesma 

instituição, conforme o momento. Afinal, o diálogo durante a 

aula pode não ser considerado indisciplina se ele se referir ao 

conteúdo tratado no momento, certo? 

É na distinção entre moralidade e convenção que podemos 

começar a trilhar um caminho promissor. Na prática, separar 

uma coisa da outra não é fácil. Frequentemente, mistura-se tudo 



em extensos regimentos que pouco colaboram para manter o 

bom funcionamento da instituição e o clima necessário à 

aprendizagem em sala de aula. 

"A situação piora ainda mais se essas convenções se baseiam 

em permissões, proibições e castigos sem nenhum tipo de 

negociação", explica Ana Aragão, da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os cartuns do 

adorável Calvin, criação do norte-americano Bill Waterson, 

exploram com maestria essa constante. 

Mas, e na vida real? Existe algum jeito de driblar essas 

situações que só tem graça no papel? Sim, e seu papel é 

fundamental. É o que discutimos na continuação deste texto. 

 
CONHECIMENTO É AUTORIDADE 

O que se espera da escola é conhecimento. É isso que faz o aluno respeitar o ambiente à 

sua volta. Se não, a tendência é ele procurar algo mais interessante para fazer. 

Universal Press Syndicate 

Sem sua ajuda, a criança não aprende o valor das 

regras  

O movimento contínuo de construção e reavaliação de regras, 

mais o respeito a elas, é a base de todo convívio em sociedade. 

Da mesma forma que os conflitos nunca vão deixar de existir na 



vida em comunidade - no contexto escolar, especificamente, 

eles também não vão desaparecer. Saber lidar com eles faz com 

que você consiga trabalhar melhor. "Esperar que os pequenos, 

de modo espontâneo, saibam se portar perante os colegas e 

educadores é um engano. É abrir mão de um dever docente", 

explica Luciene Tognetta, do Departamento de Psicologia 

Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp.  

Mas muitos professores esperam que essa formação moral seja 

feita 100% pela família... "Não se trata de destituí-la dessa 

tarefa, mas é preciso enxergar o espaço escolar como propício 

para a vivência de relações interpessoais", pondera Áurea de 

Oliveira, do Departamento de Educação da Universidade 

Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), campus de 

Rio Claro.  

As questões ligadas à moral e à vida em grupo devem ser 

tratadas como conteúdos de ensino. Caso contrário, corre-se o 

risco de permitir que as crianças se tornem adultos 

autocentrados e indisciplinados em qualquer situação, incapazes 

de dialogar e cooperar. Pesquisa de 2002 com 120 

universitários, de Montserrat Moreno e Genoveva Sastre, da 

Universidade de Barcelona, indagou sobre a utilidade do que 

eles aprenderam na escola para a resolução de conflitos na vida 

adulta. Apenas 3% apontaram que os professores lhes 

ensinaram atitudes e formas específicas de agir. "Esses 

resultados certamente são próximos da realidade brasileira", 

afirma Luciene. "Nosso estilo de ensinar é parecido, pois joga 

pouca luz sobre o currículo oculto, aquele que leva em conta o 

sentimento do estudante, seus desejos, suas incompreensões." 



 
AULAS COM SENTIDO 

Não adianta exigir que os alunos cumpram as tarefas se o conteúdo ou a estratégia de 

ensino tem pouco a dizer para eles. 

Universal Press Syndicate 

Em vez de agir sobre a consequência, procurar a 

causa  

Saber como o ser humano se desenvolve moralmente é 

essencial para encontrar as raízes da indisciplina. Antes de 

entender por que precisam agir corretamente, as crianças 

pequenas vivem a chamada moral heterônoma, ou seja, seguem 

regras à risca, ditadas por terceiros, sem usar a própria 

consciência para reelaborá-las de acordo com a situação. Por 

exemplo: se elas sabem que não se deve derramar água no chão, 

julgam o fato um erro mesmo no caso de um acidente. Nessa 

fase, a autoridade é fundamental para o bom andamento das 

relações.  

Por volta dos 9 anos, abre-se espaço para a construção da moral 

autônoma, quando o respeito mútuo se sobrepõe à coação. Mas 

a mudança não é mágica. O cientista suíço Jean Piaget (1896-

1980) questionava a possibilidade de a criança adquirir essa 

consciência se todo dever sempre emana de pessoas superiores. 

Assim, é possível dizer que a autonomia só passa a existir 



quando as relações entre crianças e adultos (e delas com elas 

mesmas) são baseadas, desde a fase heterônoma, na cooperação 

e no entendimento do que é ou não é moralmente aceito e por 

quê. Sem isso, é natural que, conforme cresçam, mais 

indisciplinados fiquem os alunos.  

Isso deixa claro que a rota de combate à indisciplina não passa, 

como pensam alguns, por uma volta à "rigidez de antigamente" 

- inflexível, que contava até mesmo com castigos físicos. O 

professor precisa, sim, de autoridade perante a classe. Mas ela 

só é conquistada quando ele domina o conteúdo e sabe lançar 

mão de estratégias eficientes para ensiná-lo. 

Se não, como bem descreve o psicólogo austríaco Alfred Adler 

(1870-1937), a Educação se reduz ao ato de o aluno transcrever 

o que está no caderno do professor sem que nada passe pela 

cabeça de ambos. "O resultado é o tédio. E gente entediada 

busca algo mais interessante para fazer, o que muitos 

confundem com indisciplina. A escola é, sem dúvida, a 

instituição do conhecimento, mas é preciso deixar espaço para a 

ação mental da turma", afirma Luciene.  

Olhar para a sala de aula tendo como base essa concepção de 

indisciplina faz diferença. Os benefícios certamente serão 

maiores se houver o envolvimento institucional. Por isso, o 

trabalho exige não apenas autorreflexão mas também formação 

e esforço de equipe. Para transformar o ambiente, o discurso 

tem de ser constante e exemplificado por ações de todos. 



 
REGRAS IMPOSTAS 

Quando a conversa é sempre proibida, perde-se a chance de favorecer a troca de ideias. 

Em muitas ocasiões, o diálogo é produtivo. 
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Como se resolve a indisciplina? 

Não há solução fácil. Mas é essencial trabalhar - como 

conteúdos de ensino - as questões relacionadas à moral e ao 

convívio social e criar um ambiente de cooperação 



 



Ilustração: Paulo Vitale 

As estratégias usadas atualmente por  parte dos professores para 

lidar com a indisciplina estão na contramão do que os 

especialistas apontam ser o mais adequado. O teste ao lado é 

uma forma de mostrar que é preciso rever conceitos. Não se 

assuste se você pensou que alguns dos itens estivessem corretos 

- a maioria dos docentes brasileiros tende a concordar com eles. 

Pesquisa realizada em 2008 pela Organização dos Estados 

Ibero-Americanos com cerca de 8,7 mil professores mostrou 

que 83% deles defendem medidas mais duras em relação ao 

comportamento dos alunos, 67% acreditam que a expulsão é o 

melhor caminho e 52% acham que deveria aumentar o 

policiamento nas escolas.  

Se a repreensão funcionasse, a indisciplina não seria apontada 

como o aspecto da Educação com o qual é mais difícil lidar em 

sala de aula, como mostrou outra pesquisa, da Fundação SM, 

feita em 2007 com 3,5 mil docentes de todo o país. Até mesmo 

os alunos acreditam que o problema vem crescendo. Em 

investigação feita em 2006 por Isabel Leme, da Universidade de 

São Paulo (USP), com 4 mil estudantes das redes pública e 

privada de São Paulo, mais de 50% deles afirmaram que os 

conflitos aumentaram mesmo nas escolas que estão cada vez 

mais rígidas. "O problema é que as intervenções são muito 

pontuais e imediatistas. O resultado é uma piora nas relações 

entre alunos e professores e, consequentemente, no 

comportamento da turma", acredita Adriana de Melo Ramos, do 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Moral (Gepem), da 

Unesp, campus de Rio Claro. 

Nesta reportagem, apresentamos sete soluções para você 

encaminhar o problema. Não se trata de um manual de 



instruções. As questões ligadas à indisciplina são da natureza 

humana. Portanto, complexas e incertas. Esse é um ponto de 

partida para quem convive com o problema. Para se sair bem, é 

preciso estudar muito e sempre revisitar o tema.  

  

Distinguir as regras morais das convencionais e 

discuti-las  

Erro comum em regimentos escolares é situar regras morais e 

convencionais num mesmo patamar. "As morais merecem mais 

atenção", afirma Telma Vinha, da Unicamp. Já as 

convencionais estão mais ligadas ao andamento do trabalho. Ao 

distingui-las, você será capaz de interpretar melhor uma 

transgressão e, assim, encaminhá-la adequadamente.  

Não mentir é um exemplo clássico de regra moral. O princípio 

ético em jogo, nesse caso, é a honestidade. Trata-se, portanto, 

de um preceito inegociável. Quando algum aluno mente, a 

solução passa por uma boa conversa - prática imprescindível já 

na Educação Infantil. Desde essa fase, é importante explicar 

para a criança como se sente o colega que foi enganado e 

mostrar que isso é errado. Pergunte: "E se fosse com você?"  

Regras convencionais, por sua vez, têm seu fundamento na 

negociação e na clareza de definição. Tome o exemplo da 

conversa. Mesmo numa sala que está barulhenta porque os 

jovens realizam um trabalho em grupo - e em função disso 

trocam ideias sobre um tema proposto -, o silêncio será 

necessário em algum momento. É preciso estar acertado que, 

quando um aluno ou você precisarem da atenção, o grupo deve 

parar para ouvir o que será dito. Também são consideradas 



regras convencionais não usar boné e ir para escola sempre de 

uniforme. Nesse grupo, entram imposições que em nada afetam 

o processo de ensino e aprendizagem. Há escolas em que o uso 

do uniforme é uma questão de segurança, pois ele permite 

identificar quem é ou não aluno. Em outras, isso pode não ser 

necessário. No caso do boné, é difícil encontrar uma 

justificativa válida, motivo pelo qual a regra é tão contestada. 

Normas desse tipo precisam de constante revisão e discussão 

(na tira abaixo, a professora de Calvin mistura, sem sentido, a 

solidariedade com a proibição do chiclete).  

 
NÃO CONFUNDA REGRAS 

  

Proibir o chiclete é uma convenção (questionável, por sinal). Ser solidário é uma regra 

moral. Nesse caso, a professora de Calvin misturou tudo 
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Equilibrar de maneira justa sua reação a um problema  

Analisar a quebra de uma regra sob a ótica da moral e da 

convenção facilita equilibrar a resposta ao problema. É sempre 

importante avaliar a real gravidade da transgressão (abaixo, o 

pavor de Calvin mostra como o exagero da expulsão parece ser 

comum). Um exemplo relatado por Telma mostra como uma 

ação desigual é temerosa. Ela conta que uma professora 

mandou para a diretoria um jovem que se recusou a tirar o boné. 



Logo depois, uma garota a procurou, dizendo ter sido xingada 

de "piranha". E ela disse apenas: "Não ligue. Você não é 

peixe".  

  

 
EQUILIBRE AS AÇÕES 

 

Calvin provavelmente não fez nada grave, mas a expectativa do castigo desproporcional 

mostra como a escola parece estar acostumada a reagir de maneira inadequada 
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Já num caso de dano ao patrimônio, ocorrido no Colégio 

Comunitário de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, o 

orientador educacional soube dosar sua atitude. Empenhado em 

descobrir quem danificava as carteiras, ele pediu que os 

próprios culpados se identificassem, reforçando a ideia de que a 

delação é inaceitável 

UMA BOA CONVERSA 

O problema Carteiras do Colégio Comunitário de Campinas 

apareceram com moedas coladas. 

A solução A direção pediu ajuda aos alunos: "Temos um problema e 

precisamos da colaboração de vocês". Quando mais carteiras 

apareceram, mas com o adesivo ainda fresco, ficou evidente que o 

problema vinha do 9º ano, que acabara de deixar a sala. O orientador 



educacional Marcos Roberto Márcio pediu que os responsáveis se 

identificassem: "Isso prejudica a imagem da classe, gera tumulto e um 

clima ruim". Consciente, a turma pediu que os culpados assumissem, 

já que a delação, moralmente condenável, não é aceita pela escola. 

"Admitir a culpa não isenta a punição, mas é uma atitude responsável, 

que atenua o que fizeram", diz. Quatro garotos se manifestaram e 

tiveram de apresentar uma pesquisa sobre a legislação referente ao 

respeito ao patrimônio público, além de limpar as carteiras. 

  

Os conflitos entre alunos e entre eles e os professores também 

são problemáticos. Uma pesquisa da USP feita por Isabel Leme, 

em 2006, com 55 diretores, mostrou que a gestão de conflitos é 

apontada por 85% deles como fundamental para garantir a paz 

na escola. A prática, porém, é outra. Procura-se evitar os 

conflitos, vistos como algo antinatural, que deixa os educadores 

assustados e inseguros. Câmeras, inspetores e marcação cerrada 

são exemplos disso. "Mas, se as desavenças fazem parte da vida 

dos adultos, por que com crianças e jovens seria diferente?", 

pondera Telma.  

Com isso, gasta-se tempo tentando impedir ou antecipar 

qualquer tipo de encrenca. Quando algo foge desse imaginado 

controle, o impulso é mandar para a diretoria ou censurar. "O 

ideal é respirar, tentar se controlar e reconhecer que o embate 

pertence aos envolvidos. No caso de uma discussão mais quente 

entre a garotada, o caminho é relatar o que você viu com 

linguagem descritiva e ouvir as partes. "Peça que todos contem 

como se sentiram e por que discutiram. Isso demonstra respeito 

pelos valores de cada um", sugere Vanessa Vicentin, da 

Universidade de Franca (Unifran). Quando o conflito é com 

você, comporte-se sempre com sabedoria. "A agressão não é 

pessoal, mas contra um fato com o qual o aluno não concorda", 



diz Telma. E, claro, nem sempre haverá saída, já que as relações 

humanas são complexas. É preciso ter paciência. A 

aprendizagem é gradual e resulta da reflexão contínua, do 

diálogo e da coerência nos procedimentos. "Os mediadores 

desse processo devem se pautar por ações transparentes e 

convictas", diz Maria Teresa. 

  

Conquistar autoridade com o conhecimento e o 

respeito ao aluno  

Ficar irritado, gritar e castigar os que não se comportam como 

você quer - atitudes autoritárias e retrógradas - não adianta 

nada. Quando se tenta impor disciplina, a submissão e a revolta 

aparecem. "Hoje, isso não se sustenta mais. O mundo é outro", 

acredita Telma.  

Seu papel na construção é conhecer como se dá a aprendizagem 

e, com base nessa compreensão, planejar as aulas, além de ter 

segurança sobre o conteúdo a ser trabalhado. A medida parece 

muito básica - e é. Ela vale para manter a disciplina e para 

chegar ao objetivo principal: fazer com que todos aprendam.  

Os caminhos também não são nada que esteja fora de seu 

alcance. "É preciso diversificar a metodologia, pois interagimos 

com alunos conectados ao mundo por diferentes redes e 

ferramentas", acredita Maria Teresa Trevisol, da Universidade 

do Oeste de Santa Catarina, campus de Joaçaba. Vale promover 

mais participação de todos em situações desafiadoras que deem 

protagonismo a cada aluno. Pesquisas feitas por ela mostram 

que os alunos querem que o professor tenha autoridade também 



para resolver os conflitos em sala, antes de recorrer à direção 

(veja na tirinha abaixo como Calvin vive essa situação).  

  

 
PRESERVE A AUTORIDADE 

 

Em vez de resolver a questão, a professora de Calvin transfere o problema para o diretor 

que tinha muito menos condições do que ela de intervir na situação 
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Um ponto de atenção: o desrespeito do professor em relação aos 

alunos também alimenta a indisciplina. Quase 25% dos 

estudantes afirmam ser vítimas disso de vez em quando - e mais 

de 12%, que o fato ocorre com frequência. Quem nunca ouviu 

uma criança reclamando: "Nem me ouviu e já me colocou para 

fora." Outra situação corriqueira é a da desconfiança: "Você 

precisa mesmo ir ao banheiro ou está querendo passear?".  

Que tipo de relação se espera formar com atitudes como essas? 

A análise do próprio comportamento é fundamental. "Falta 

sensibilidade moral aos professores que tiram sarro do aluno, 

uma situação, infelizmente, bem comum. Nesses casos, o 

respeito adquire um caráter unilateral", afirma Adriana. Assim, 

a ofensa à autoridade passa a ser encarada como mais grave do 

que a que se dá entre os colegas. "Por exemplo, se um aluno 



xinga o professor, ele corre um grande risco de ser expulso. 

Mas, quando esse mesmo aluno praticabullying, ninguém toma 

nenhuma atitude", analisa Telma. A mensagem passada em 

situações desse tipo é: respeite aquele que manda e maltrate 

quem é igual ou menor que você. 

  

Ter como objetivo construir um ambiente 

cooperativo  

Ninguém, em sã consciência, pode deixar a turma fazer o que 

quiser, num regime anárquico. Longe disso. Um dos maiores 

desafios é, portanto, construir um ambiente cooperativo, no qual 

os alunos tenham voz, sejam respeitados e aprendam a respeitar. 

Isso faz com que o comportamento seja adequado naturalmente 

e não por medo de sanções (no quadrinho abaixo, Calvin e Susi 

mostram a que ponto pode chegar a situação quando há temor 

em relação aos possíveis castigos).  

 
PROMOVA A COOPERAÇÃO 

O clima pautado na colaboração e no respeito é mais eficiente porque não expõe as 

crianças, como Calvin e Susi, ao medo das sanções 
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Numa escola da rede municipal de Rio Claro, a 184 quilômetros 

de São Paulo, as agressões entres os alunos eram comuns. A 

situação foi contornada quando se deu mais espaço para que 

eles se manifestassem e procurassem juntos a solução para os 

conflitos (leia quadro abaixo). 

FORMAÇÃO E ASSEMBLEIA 

O problema No ano passado, as agressões físicas e verbais estavam 

se tornando cada vez mais graves e frequentes na EMEFI Antonio 

Maria Marrote, em Rio Claro. 

A solução A coordenadora pedagógica Rosemeire Archangelo propôs 

um programa de formação aos professores e funcionários. Nele, todos 

trabalharam a redefinição do conceito de indisciplina, questões 

relacionadas a respeito e moral e a necessidade de trabalhar esses 

conteúdos. Foram implementadas assembleias em cada sala, durante 

as quais os problemas tinham de ser debatidos. A ideia era ajudar no 

desenvolvimento moral de todos. "As professoras achavam que não ia 

funcionar e me diziam: como um aluno de 1ª série vai debater esses 

problemas?", conta. "Todas se surpreenderam. Com o projeto, elas 

comprovaram que é possível, sim, que as crianças resolvam conflitos 

com o diálogo", completa. A escola não virou o paraíso, mas todos 

aprenderam e passaram a praticar outras formas de se relacionar e 

conviver com as diferenças no dia a dia. 

  

É claro que essa perspectiva não o exime de exercer a figura da 

autoridade moral e intelectual - nunca autoritária - como o 

coordenador do processo educacional. Afinal, além de conhecer 

os objetivos pedagógicos, é você o adulto da situação. A 

negociação é a palavra. E ela tem de ser justa. Não vale induzir 

os estudantes a conclusões e normas que somente um dos lados 

- o seu - queira ver implantadas. Isso seria um trabalho de 

fachada, no mínimo, desonesto. "Essa postura ajuda a romper 



com a dicotomia tradicional daquele professor mandão versus o 

bonzinho porque pressupõe uma busca pelo equilíbrio nas 

relações", explica Telma. "Mas isso tem de ser construído 

gradativamente pelo grupo, com base no respeito mútuo, na 

reciprocidade e nos princípios de justiça", completa a 

especialista. 

  

Agir na hora certa e sempre manter a calma  

Mesmo que você aja da forma mencionada nos itens anteriores, 

em momentos conturbados na sala você tem de manifestar 

desagrado com relação a comportamentos inadequados. Quando 

um aluno insiste em conversar sobre o fim de semana durante a 

explicação de uma atividade, não basta fazer pequenas 

mudanças, como colocar a carteira do bagunceiro ao lado da sua 

mesa, como forma de castigá-lo, e continuar a aula 

normalmente. Isso não ajuda a resolver o problema em si nem 

leva a turma a aprender. É preciso chamar a atenção, mas 

sempre com respeito e mostrando que o grupo é que está sendo 

prejudicado, e não apenas você, pessoalmente. Tratar o 

estudante dessa forma faz com ele também perceba como agir 

em momentos de conflito.  

  

Ficar alerta porque a indisciplina nunca acaba  

Esse trabalho não tem fim. Mesmo que a equipe já esteja atenta 

e capacitada para encarar a indisciplina sob esse prisma mais 

amplo, é preciso manter o tema vivo. Primeiro porque a escola 

está sempre em movimento. A cada ano, chegam novos 



professores e alunos, que podem não estar alinhados com essa 

visão. Segundo porque diferentes casos de indisciplina vão 

continuar aparecendo.  

A Escola Ativa de Itapira, a 174 quilômetros de São Paulo, já 

nasceu tendo como um dos seus objetivos o desenvolvimento 

moral dos alunos. A equipe é formada dentro dessa linha, mas 

isso não a isenta de situações de mau comportamento, como a 

que aconteceu com os alunos da 5ª série, que estavam mentindo 

para o grupo de professores (leia quadro abaixo). 

MAIS INTERAÇÃO 

O problema Em 2006, a Escola Ativa, em Itapira, a 174 quilômetros 

de São Paulo, estava abrindo a 5ª série, com 12 alunos, que lá 

estudavam desde a 1ª. O fato de a turma ser pequena, que parecia uma 

vantagem, se tornou um problema. O adolescentes se comunicavam 

pelo olhar. Conversavam em aula e começaram a mentir para os 

professores. A um, diziam que haviam feito tal combinado com outro, 

o que não era verdade. 

A solução A equipe se reuniu e definiu novas pautas de estudo. 

"Tivemos de melhorar a interação entre os professores e acordamos 

novas regras e o que não poderia ser negociado", explica a diretora, 

Andrea Stevanatto Bataglini. Debates foram realizados com a turma e 

os dilemas morais ganharam mais espaço nas aulas. A relação entre 

professores e alunos foi revista, de modo a levar os estudantes a 

pensar se estavam agindo moralmente com quem lhes respeitava. 

"Hoje eles estão no 9º ano e a situação nunca mais se repetiu", conta 

Andrea. 

  

Incentivar e respeitar a autonomia do aluno  

Os problemas de comportamento podem ser um jeito de as 

crianças mostrarem a você que uma regra é desnecessária ou 

não está funcionando. Em outras situações, elas esperam 



chamar a atenção e solicitar que você se aproxime e se interesse 

pelas ideias delas (na tirinha abaixo, Calvin segue 

desconsolado para a sala do diretor, face ao desdém da 

professora diante de sua criatividade). "É como se pedissem 

por cuidado e apreço ou ainda que se delimite o que se deseja 

delas com o que está sendo realizado", explica Maria Teresa.  

Convivendo num ambiente em que atitudes como essas sejam o 

padrão, a criança vai, aos poucos, adquirindo autonomia e 

ficando mais apta a tomar decisões responsáveis. Cada aluno, 

em diferentes situações, coloca sempre novos desafios. Ele 

necessita de referências e de orientação. O que ele espera é 

ajuda para pensar. É importante que alguém - na escola, você - 

coloque as regras, até que, efetivamente convictos, crianças e 

jovens possam gerenciá-las e, de forma autônoma, viver bem 

em sociedade. 

 
VALORIZE A AUTONOMIA  

Uma aparente indisciplina, como esta bela atuação de Calvin, pode, na verdade, ser uma 

maneira de o aluno dizer que quer fazer as coisas de um jeito diferente 
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"Grande parte dos professores não possui elementos para trabalhar o eixo da 

oralidade na área de Língua Portuguesa. Então, o esclarecimento desse tema se 

torna uma ferramenta para o docente. A importância da reportagem está no 

potencial agregador que ela representa." 

Claudio Bazzoni é coordenador de Ensino Médio e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Santa Cruz, 

em São Paulo, e professor de pós-graduação na Universidade 

Padre Anchieta. 

  

Falar bem em 

público se aprende 

na escola 
Seminário, debate e entrevista são conteúdos 

curriculares. Para que todos aprendam a tomar a 

palavra, é essencial orientar a pesquisa, discutir 

bons modelos, refletir sobre simulações e indicar 

formas de registro 

Texto Beatriz Santomauro 



 



Quem não apresenta suas ideias com clareza ou defende mal 

seus argumentos diante um grupo enfrenta problemas tanto na 

sala de aula como na vida profissional. A escola, no entanto, 

não tem se dedicado à questão como deve. Embora o ensino da 

língua oral esteja previsto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) há mais de uma década, essa prática está 

longe de ser prioridade. Ela é confundida com atividades de 

leitura em voz alta e conversas informais, que não preparam 

para os contextos de comunicação.  

"Comunicar-se em diferentes contextos é questão de inclusão 

social, e é papel da escola ensinar isso", explica Claudio 

Bazzoni, assessor de Língua Portuguesa da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo e selecionador do Prêmio 

Victor Civita - Educador Nota 10. O que todo professor precisa 

incluir em seu planejamento são os chamados gêneros orais 

formais e públicos, que têm características próprias, pois 

exigem preparação e apresentam uma estrutura específica. 

A língua oral está organizada em gêneros (entrevistas, debates, 

seminários e depoimentos) e o empenho do professor nas aulas 

deve ser o mesmo dado aos gêneros escritos (contos, fábulas, 

crônicas, notícias e outros). Assim como não há um texto 

escrito sem propósito comunicativo, tampouco existe uma só 

maneira de falar. É preciso criar contextos de produção também 

para os gêneros do oral - em que se determinam quem é o 

público, o que será dito e como. "É isso que permite aos alunos 

se apropriarem das noções, das técnicas e dos instrumentos 

necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de 

expressão em situações de comunicação", explica Bernard 



Schneuwly, da Universidade de Genebra, na Suíça, no 

livro Gêneros Orais e Escritos na Escola.  

A diferença entre a língua falada e a língua escrita é uma 

questão antiga. Até a década de 1980, elas eram consideradas 

opostas. Enquanto a primeira aparecia como incompleta e 

imprecisa, a segunda simbolizava formalismo e planejamento. 

Os debates recentes apontam para um caminho bem diferente. 

"O oral e o escrito têm pontos de contato maiores ou menores, 

conforme o gênero", defende Roxane Rojo, docente de pós-

graduação em Linguística Aplicada na Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp).  

É necessário, portanto, ensinar a preparação de situações de 

comunicação oral com base num planejamento que requer 

quatro condições didáticas: orientação da pesquisa, discussão de 

modelos, análise de simulações ou ensaios e indicação de 

formas de registro. Veja nas páginas seguintes como 

desenvolvê-las na produção de entrevistas, seminários e 

debates. 

 

  

Seminário 

O essencial é selecionar as informações mais importantes e 

transmiti-las ao público com clareza. 

Para que um seminário seja eficiente, o aluno precisa se sentir 

um especialista sobre o assunto que vai expor e ser claro ao 

apresentar suas ideias. Ele deve passar ao público o que 



considera mais importante e, ao tomar o lugar que geralmente é 

do professor, pensar na melhor maneira de fazer isso.  

De acordo com Schneuwly, essa atividade é "um instrumento 

privilegiado de transmissão de diversos conteúdos", mas, para 

que seja realmente eficiente, é necessário que "estratégias 

concretas de intervenção e procedimentos explícitos de 

avaliação sejam adotados". O pesquisador chama a atenção para 

essas funções do professor porque, mesmo sendo o seminário 

um dos gêneros orais mais comuns em classe, ele não recebe a 

atenção devida a um conteúdo de ensino. "Muitas vezes, o 

professor propõe um tema e pede que se faça um seminário 

sobre ele. Esquece-se, no entanto, de que não é possível 

adivinhar como prepará-lo de maneira adequada", reforça Maria 

Aparecida de Freitas Cuer, coordenadora pedagógica da EMEF 

Paulo Duarte, em São Paulo.  

Uma boa apresentação começa com a introdução, em que o 

estudante delimita o que será tratado, legitima as razões de suas 

escolhas e mobiliza a atenção e a curiosidade dos ouvintes. Ao 

planejar o que será dito, o apresentador deve tentar antecipar 

algumas reações da plateia, prevendo o que fará mais sucesso 

ou será de difícil assimilação e, por isso, necessita de apoio 

escrito, como números - que devem estar registrados nos 

cartazes ou slides (conheça na próxima página a experiência da 

professora Regina Pereira da Silva, que promoveu com a turma 

um seminário sobre o meio ambiente).  

Considerar os conhecimentos e o interesse do público é uma 

característica dos seminários. É por isso que não basta dizer 

para o aluno seguir um roteiro e falar continuamente, sem nem 

sequer notar quando alguns parecem interessados no tema e 



outros mostram que estão cheios de dúvidas. Provocar os 

colegas em busca de uma reação, questionar se todos estão 

entendendo ou colocar uma questão chamando para um debate 

são maneiras interessantes de interagir.  

Não se esqueça de que a turma toda precisa ser orientada quanto 

à estrutura do seminário, ou seja, a organização do tempo de 

fala de cada integrante e as regras para a participação dos 

ouvintes - se podem pedir esclarecimentos durante a fala do 

colega ou apenas no fim, por exemplo (nesse caso, quem está na 

plateia anota o que deseja saber e espera para retomar a ideia 

mais adiante). 

  

Na produção do seminário, o registro tem destaque 

 
Foto: Tarso Sarraf 

Nas aulas de Ciências para uma turma de 5º ano, a professora 

Regina Pereira da Silva, da EMEF Professora Sônia Maria 

Terzella Nogueira, em Paragominas, a 323 quilômetros de 

Belém, ensinou conteúdos relacionados ao meio ambiente. Em 



seu planejamento, considerou que uma forma eficiente de as 

crianças aprenderem seria o trabalho com seminários. Cada 

grupo escolheu um enfoque: poluição visual, sonora e dos rios, 

animais em extinção e desmatamento foram os eleitos.  

Para que as crianças dominassem a apresentação oral, a 

professora orientou uma série de atividades preparatórias: fez 

com que elas pesquisassem sobre os temas e produzissem 

textos, mostrou vídeos de seminários considerados eficientes e 

orientou a preparação de esquemas que guiaram a apresentação 

oral para os colegas de uma escola vizinha (leia os destaques 

abaixo). "A turma compreendeu a necessidade de dominar o 

assunto e organizar bem os dados para conseguir falar com 

clareza", conta. A apresentação terminou com a abertura para 

perguntas da plateia. "Se o grupo não sabia a resposta, já estava 

preparado para dizer: '‘Vamos anotar a questão, fazer uma 

pesquisa e esclarecê-la em breve'".  

  

1. Pesquisa  

Na teoria  

Ao buscar em diferentes fontes as informações a ser 

apresentadas em seminários, é necessário distinguir entre 

o essencial e o secundário. Além disso, os dados devem 

ser traduzidos para a linguagem do público, favorecendo a 

transmissão da informação com clareza.  

Na prática  

Para aprender sobre o meio ambiente, a turma de 

Paragominas se dividiu. Cada grupo ficou responsável por 

um tema e consultou internet, livros didáticos e jornais 

nacionais e regionais em busca de dados sobre os rios que 



cruzam a cidade e o corte de árvores nativas. 

  

2. Modelo 

Na teoria  

A turma precisa conhecer produções da mesma natureza 

para ter referências e poder refletir sobre esse gênero do 

oral. Como focar um tema, que informações destacar nos 

registros de apoio e como interagir com o público e 

chamar a atenção para os dados mais importantes é 

primordial.  

Na prática  

A professora Regina mostrou à classe trechos de 

gravações de seminários realizados por turmas mais 

velhas e por outros professores da escola. Sua intenção era 

levar a sala a pensar tanto sobre a postura de quem fala 

quanto sobre as formas de participação de quem ouve.  

  

3. Ensaio ou simulação  

Na teoria  

Muito mais do que um treino, esse é um momento de 

reflexão sobre o trabalho que está sendo organizado. Para 

que todos notem os pontos altos e baixos da apresentação, 

é interessante gravar ou filmar o grupo. Dessa maneira, 

fica fácil determinar como a fala pode ser aprimorada.  

Na prática  

Antes de apresentar os trabalhos para turmas de outra 

escola, os grupos ensaiaram bastante, tendo como plateia 

os próprios colegas de classe e a diretoria. A atividade 

serviu para apontar as dúvidas mais frequentes dos 

ouvintes e o que ainda precisava ser aprofundado.  

  



4. Registro 

Na teoria  

Da pesquisa ao dia da apresentação, pequenas anotações, 

relatórios e esquemas são a base de organização do 

seminário. O apoio exibido na parede serve para guiar 

aquele que fala e para a turma acompanhar seu raciocínio - 

mas não apenas para ser lido.  

Na prática  

Os registros escritos acompanharam todas as etapas do 

trabalho em Paragominas. De cada fonte, as crianças 

retiraram o que consideravam importante e tomaram 

notas. Em duplas e individualmente, determinaram os 

tópicos a ser usados como apoio no seminário. 

 

  

Entrevista 

O resultado é o esperado quando o aluno se aprofunda no tema 

com base nas respostas dadas. 

A entrevista é resultado de um diálogo. A participação de um e 

outro na conversa varia conforme o direcionamento feito por 

quem pergunta e a reação de quem responde. O objetivo é obter 

informações a ser transmitidas a ouvintes, leitores ou 

telespectadores. Para que tenha um bom resultado, o "repórter" 

deve conhecer o assunto abordado, além de formular perguntas 

precisas e instigantes. É ele quem orienta a interação.  

Ensinar a fazer entrevistas na escola é importante por ser essa 

uma maneira de aprender sobre um assunto ou esclarecer uma 

questão obscura, o que serve para toda a vida acadêmica ou 



mesmo fora dela. "Mais do que apenas perguntar, o estudante 

adquire as habilidades de compreender o que está sendo dito e 

de se aprofundar sobre um tema aproveitando as respostas 

dadas", explica Ana Amélia Inoue, coordenadora do Instituto 

Acaia, em São Paulo, e selecionadora do Prêmio Victor Civita - 

Educador Nota 10.  

O entrevistador tem outra função: "É o mediador de um 

conhecimento pelas perguntas que faz a seu convidado", afirma 

Joaquim Dolz, pesquisador da Universidade de Genebra, no 

artigo Entrevista Radiofônica, Lugar de Mediação Entre 

Conteúdos e Dinâmicas da Situação Comunicativa. Essa 

interação com o entrevistado permite identificar o que precisa 

ser mais bem explicado para atender o público. Por isso, é 

preciso ter claros alguns pontos: quem lerá ou ouvirá a 

entrevista, qual o nível de formalidade da linguagem exigido e 

qual o propósito do trabalho.  

O resultado será mais eficiente se a garotada pensar na melhor 

organização das perguntas para que os temas afins sejam 

explorados de uma só vez, evitando interromper o pensamento 

que está sendo desenvolvido. Ensinar a trabalhar esse gênero do 

oral inclui também mostrar como evitar respostas como "sim" e 

"não". Um meio de solucionar o problema é atuar como bons 

profissionais, que podem usar frases do tipo "fale-nos sobre..." e 

"conte mais desse episódio", que ajudam a alongar a conversa 

(conheça na próxima página a experiência da professora Iara 

Rodrigues Alho Lopes, que trabalhou o conteúdo durante um 

trabalho sobre a história local). Outra atividade rica é apresentar 

somente as respostas dadas por um entrevistado e pedir que a 

turma descubra quais foram as perguntas feitas.  



As experiências da garotada com o gênero podem ser coletivas - 

do planejamento à sistematização -, feitas em pequenos grupos 

ou individualmente. O importante é que progressivamente todos 

adquiram segurança na atividade e tenham a oportunidade de 

trabalhar em situações desafiadoras, com temas mais complexos 

e com pessoas distantes do seu convívio. 

  

Analisar modelos é um meio de aprender a entrevistar 

 
Foto: Fernanda Preto 

Resgatar a história da vila de Paranapiacaba, em Santo André, 

região metropolitana de São Paulo. Essa foi a proposta 

apresentada à turma de 2º ano da EMEIEF Paranapiacaba para a 

qual Iara Rodrigues Alho Lopes leciona. Para saber o que os 

moradores sentiam e conheciam sobre o passado do local onde 

vivem, a meninada deveria entrevistá-los para as aulas de 

Língua Portuguesa. "A história oficial é lida nos livros e jornais. 

Mas as impressões individuais são captadas nas conversas", 

explica Iara.  



Com base numa pesquisa inicial, as crianças escolheram como 

entrevistado o senhor Gersino Luis da Silva, motorista de um 

trenzinho que percorre as ladeiras da vila histórica 

transportando turistas. Para dar conta do trabalho, analisaram 

bons modelos de entrevistas escritas ou mostradas em vídeo, o 

que permitiu verificar como as questões eram feitas (leia os 

destaques abaixo).  

O próximo passo foi a divisão de funções: alguns ficaram 

responsáveis por fazer as perguntas e outros por anotar as 

respostas e manejar o gravador.  

Na hora da conversa, os estudantes surpreenderam a professora: 

"O roteiro elaborado em sala foi usado como base para a 

entrevista, mas eles souberam criar perguntas com base nas 

respostas dadas por seu Gersino".  

  

1. Pesquisa  

Na teoria  

Se o tema da conversa é a vida de uma pessoa, conhecer 

sua biografia e trajetória ao longo dos anos é a primeira 

tarefa. Se é um acontecimento histórico, entender o 

contexto e os protagonistas dos fatos faz a diferença. Isso 

evita perguntar sobre os dados já conhecidos.  

Na prática  

A turma de Paranapiacaba visitou a biblioteca e pesquisou 

em livros e jornais o que havia sido escrito sobre o 

passado da vila histórica e quem eram as pessoas 

envolvidas com turismo na cidade. Escolhido o 

personagem, os meninos procuraram informações sobre 

ele com outros moradores.  

  



2. Modelo 

Na teoria  

Assistir a uma entrevista permite observar o 

comportamento dos participantes: que gestos fazem? 

Como o entrevistado demonstra nervosismo ao não querer 

falar sobre uma questão? De que forma o entrevistador 

volta a uma pergunta mal respondida?  

Na prática  

Iara mostrou programas gravados, como as entrevistas 

feitas por professores da escola, as veiculadas pela TV e 

as publicadas em revistas. Assim, a garotada refletiu sobre 

essa situação de interação, percebendo a fala titubeante de 

um entrevistado e a insistência de quem faz as questões.  

  

3. Ensaio ou simulação  

Na teoria  

Em algumas situações, aplicar o questionário de uma 

entrevista com outra pessoa pode fornecer pistas sobre o 

que vai ser dito na situação real. Com esse procedimento, 

fica claro que questões podem ser acrescentadas ou 

suprimidas (no caso das que levam a respostas como "sim" 

e "não").  

Na prática  

Durante os ensaios, as crianças refletiram sobre o roteiro 

elaborado e notaram que precisavam fazer ajustes. Além 

da série de perguntas sobre a vida pessoal e a rotina do 

trabalho de seu Gersino, acrescentaram ao questionário 

também as dúvidas a respeito do funcionamento do trem.  

  

4. Registro 

Na teoria  

As anotações acompanham todo o trabalho. Na pesquisa, 



sublinha-se e anota-se o que já é conhecido. Em seguida, 

são redigidas as perguntas a fazer e o que mais chama a 

atenção em relação aos modelos. No momento da 

entrevista, o que é dito deve ser gravado ou anotado.  

Na prática  

Os primeiros registros da turma de Iara foram retomados 

para a elaboração de um roteiro mais completo. Durante a 

entrevista, alguns alunos gravaram e os demais tomaram 

nota. No fim, o registro oral foi passado para o escrito e 

transformado em texto narrativo, escrito em terceira 

pessoa. 

 

  

Debate 

Essa situação desenvolve a argumentação e a capacidade de 

defender ideias. 

O debate é um espaço de reflexão sobre um tema. Permite 

desenvolver a habilidade de argumentar, escutar opiniões, 

compreender o colega e confrontar os próprios pontos de vista. 

Para garantir que a troca de ideias seja produtiva, algumas 

regras devem ser colocadas, como a possibilidade de todos se 

expressarem, o tempo de fala, o momento de tomar a palavra e 

o da réplica.  

Um primeiro passo para o sucesso nesse desafio é realizar uma 

pesquisa eficiente. Afinal, sem dados consistentes, fica difícil 

sustentar uma opinião (conheça no quadro na próxima página a 

experiência da professora Dulcemar Therezo Esteves Martins, 

que organizou um debate sobre as relações de trabalho). Não é 



de um dia para o outro que a turma passa a dominar as 

habilidades relativas a esse gênero do oral. Mas, se ao longo dos 

anos encontra propostas desafiadoras, o avanço ocorre.  

A intervenção do professor durante atividades desse tipo varia 

conforme a confiança dos alunos em relação à forma de 

participar das discussões. Ele pode servir como moderador, 

retomando e reiniciando as discussões, ou regulando as 

participações. Se os estudantes conseguem argumentar com 

base nas informações que têm, o objetivo deve ser levá-los a 

outro patamar. Aí entra a capacidade de refutar os dados do 

debatedor oponente e retomar em seu discurso a fala dele. Esse 

tipo de troca de opiniões deve ter como intenção o 

convencimento do outro. Ao confrontar seus argumentos com 

os dos demais debatedores, o jovem reforça sua posição, muda 

de ideia ou constrói em conjunto com os demais uma resposta 

mais complexa para a questão.  

Não se deve esquecer que um debate só tem sentido se mobiliza 

os participantes. Por isso, ao planejar se esse conteúdo vai virar 

um tema da atividade, é necessário pensar se ele é polêmico e 

permite respostas variadas.  

O fim de um debate pode indicar as conclusões de um grupo ou 

o aprofundamento das opiniões. Um possível acordo final ou os 

diversos pontos de vista defendidos podem ser registrados pelo 

professor ou pelos alunos individualmente. Assim, cada um 

pensa sobre suas conclusões.  

O trabalho com debates e outros gêneros do oral, de acordo com 

as condições didáticas apresentadas nesta reportagem, leva à 

formação de pessoas que se expressam adequadamente em 



situações variadas - função de toda escola. 

  

Ao fazer a pesquisa, a turma se prepara para o debate 

 
Foto: Fernanda Preto 

Dulcemar Therezo Esteves Martins, professora da CEMEJA 

Professor Dr. André Franco Montoro, em Jundiaí, a 63 

quilômetros de São Paulo, promoveu um debate sobre as 

relações de trabalho durante as aulas de História para uma sala 

de pós-alfabetização de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A 

preparação da turma envolveu uma pesquisa extensa, que 

incluiu a leitura de textos e depoimentos de personagens de 

diferentes épocas sobre a história do trabalho no Brasil (leia os 

destaques abaixo). Dessa forma, os alunos conheceram as 

mudanças ocorridas ao longo dos anos. Alguns pontos 

levantaram mais polêmica. O que é melhor: ganhar menos e ter 

benefícios ou receber um salário maior sem ser funcionário 



registrado? O que deve melhorar no relacionamento entre 

colegas e entre empregados e patrões? "Ao defender seus 

pontos de vista, os alunos usaram uma linguagem mais formal e 

formularam argumentos precisos", diz a professora.  

  

1. Pesquisa  

Na teoria  

Ao ler o que já existe a respeito do assunto a ser debatido 

e assistir a programas sobre o tema, a turma amplia o 

repertório e consegue argumentar, sustentar o que se 

considera correto e fazer contrapontos às opiniões 

contraditórias.  

Na prática  

Os jovens e adultos de Jundiaí leram textos em jornais 

antigos e ouviram depoimentos de pessoas sobre a história 

do trabalho no país em diferentes épocas. Também foram 

muito úteis para a turma publicações que continham 

legislações antigas e atuais.  

  

2. Modelo 

Na teoria  

Debates na TV ou no rádio, como os travados entre 

políticos e comentaristas esportivos, não são novidade 

para a garotada. Mas ao analisá-los na escola é possível 

notar as expressões mais usadas para tomar a palavra e a 

exigência de sempre manter uma atitude ética e 

respeitosa.  

Na prática  

Ao discutir sobre debates promovidos por programas 

esportivos, os estudantes de EJA concluíram que deveria 

haver um tempo definido para cada um falar e ouvir o que 



o outro diz. Além disso, viram que não basta mostrar 

opiniões, mas argumentos confiáveis sobre o tema.  

  

3. Ensaio ou simulação 

Na teoria  

Ao promover a atividade com a participação de grupos 

menores, por exemplo, os alunos que têm mais dificuldade 

de se comunicar em situações desse tipo passam a ter mais 

coragem para falar em público. Os mais expansivos, por 

sua vez, têm a oportunidade de pensar nos melhores 

argumentos a usar.  

Na prática  

Os alunos de Dulcemar se reuniram em pequenos grupos e 

discutiram antes de iniciar a conversa com o restante da 

turma. Dessa forma, conseguiram perceber quais são os 

elementos mais importantes para sustentar sua opinião e 

como derrubar argumentos apresentados pelos colegas. 

  

4. Registro 

Na teoria  

As anotações são feitas durante a pesquisa para destacar as 

ideias mais relevantes ou polêmicas e reunidas para o 

momento do debate, quando servem para a consulta de 

dados mais precisos, como leis, números e datas. Alguém 

pode pôr no quadro os pontos divergentes e convergentes.  

Na prática  

Os estudantes produziram textos para organizar as 

informações pesquisadas e, coletivamente, elaboraram um 

painel com uma linha do tempo contendo os fatos que 

mudaram as relações de trabalho no Brasil. Na hora do 

debate, a professora registrou no quadro os principais 



pontos levantados pelos alunos. 
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REPORTAGENS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Quanta coisa eles aprendem! 

Reportagem da edição 231, de abril de 2010, 

indicada por Elisangela Cristini Ros 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"A revista sempre andou junto com os novos posicionamentos dos principais 

pesquisadores da Educação, principalmente no que diz respeito à Educação 

Infantil, como nesta capa sobre a creche, publicada pouco depois das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para essa etapa, que já anunciava que as crianças 

aprendem pelas interações. Hoje, no momento em que debatemos a Base 

Nacional Comum Curricular, eu vejo que os teóricos que estudo agora também 

estão presentes nas reportagens." 

Elisangela Cristini Ros, leitora, pedagoga e mestre em 

Linguística  

  



Quanta coisa eles 

aprendem! 
Em nenhuma outra fase da vida as crianças se 

desenvolvem tão rapidamente quanto até 3 anos 

de idade. Daí a importância de entender como 

cada atividade ou brincadeira ensina 

Anderson Moço (novaescola@fvc.org.br), de São José dos Campos, SP 

  

 



DESAFIO E EXPERIÊNCIA 

Ensinar na creche significa permitir que as crianças, ao brincar, explorem objetos e 

ambientes 

Os pequenos recebem cuidado e atenção e têm espaço para 

explorar, brincar e se conhecer. Em sala, têm à disposição 

brinquedos e materiais que incentivam a expressão artística e 

estimulam a imaginação. No parque, se divertem pisando na 

areia. Mesmo sem saber ler, manuseiam livros. Muitas vezes, 

nem conseguem falar e já estão "cantando" cantigas de roda e 

seguindo a coreografia. Assim é o dia das crianças até 3 anos 

nas boas creches do país.  

Essas atividades compõem os conteúdos desse nível da 

Educação Básica. O termo é recente nessa etapa do ensino, mas 

tem se difundido graças às descobertas sobre a evolução 

cognitiva e emocional dos bebês. "Todas essas experiências que 

fazem parte da rotina devem ser organizadas em um currículo 

de forma a proporcionar o desenvolvimento de habilidades, 

como andar, e a aprendizagem de aspectos culturais, como o 

hábito da leitura", diz Beatriz Ferraz, consultora em Educação 

Infantil e coordenadora da Escola de Educadores, em São 

Paulo. O conhecimento, nessa fase, se dá basicamente por meio 

da ação, da interação com os colegas e os adultos, da 

brincadeira, da imaginação e do faz de conta. "Não se trata, 

portanto, de escolarizar as crianças tão cedo, mas de apoiá-las 

em seu desenvolvimento", ressalta Beatriz.  

Nesta reportagem, você encontra sete atividades realizadas ao 

longo de um dia por turmas de 1 e 2 anos na IMI Maroca 

Veneziani, em São José dos Campos, a 97 quilômetros de São 

Paulo. Elas estão inseridas nos seguintes eixos do currículo (o 

nome varia conforme a rede, mas a essência é a mesma): 



1. Exploração dos Objetos e Brincadeiras  

2. Linguagem Oral e Comunicação  

3. Desafios Corporais  

4. Exploração do Ambiente  

5. Identidade e Autonomia  

6. Exploração e Linguagem Plástica  

7. Linguagem Musical e Expressão Corporal  

Acompanhe essa rotina a seguir para entender como a criançada 

aprende tanto ao brincar! 

  

1. Conhecimento pela imaginação (Eixo: Exploração dos 

Objetos e Brincadeiras) 

O DIA COMEÇA COM O FAZ DE CONTA 

Logo após serem recebidas com muita atenção, as crianças podem 

circular pela sala e escolher em que canto brincar e com quem. No 

jogo de faz de conta, a professora interage com elas e estimula a 

brincadeira: "Ah, vocês estão cozinhando? O que vão preparar? Está 

com uma cara ótima! Dá um pouco pra sua amiga". A comunicação, 

oral e gestual, é constante. 



 

O eixo Exploração dos Objetos e Brincadeiras se baseia na 

ideia de que brincando a criança desenvolve a capacidade de 

imaginar, se insere na cultura e na sociedade e aprende a viver 

em grupo. Sozinha ou com os amigos, ela usa todos os recursos 

de que dispõe para explorar o mundo, ampliar sua percepção 

sobre ele (e sobre si mesma), organizar o pensamento e 

trabalhar com afetos e sentimentos. Isso tudo ocorre num grau 

ainda maior quando o brincar envolve o chamado faz de conta.  

 Como o bebê aprende com isso Por meio do jogo 

simbólico, a criança passa a dar diferentes significados a 

um único objeto. "Um pedaço de pau pode ser uma 

bengala ou uma boneca que se embala. Os adultos fazem o 



mesmo: interpretam fatos ou objetos de diferentes 

formas", explica Maria Clotilde Rossetti-Ferreira, 

coordenadora do Centro de Investigações sobre 

Desenvolvimento Humano e Educação Infantil (Cindedi), 

da Universidade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão 

Preto. O faz de conta é o primeiro contato da criança com 

as regras e com o papel de cada um, aprendizado 

fundamental para a vida em sociedade. A imaginação tem 

ainda uma função importante na regulação das próprias 

emoções e das ações. Aqueles que tiveram tolhida na 

infância a possibilidade de imaginar, em geral, apresentam 

a dificuldade de controlar os impulsos na vida adulta. "A 

imaginação é um jeito de concretizar um pensamento sem 

a necessidade da ação. Eu posso querer bater em alguém, 

mas sei controlar esse impulso e não preciso agir", explica 

Clotilde.  

 Outras aprendizagens A brincadeira e o faz de conta são 

meios também de desenvolver a linguagem. Imaginando, a 

criança se comunica, constrói histórias e expressa 

vontades. "Ao se relacionar com os colegas, coloca-se no 

lugar do outro, reforçando sua identidade", ressalta Maria 

Ângela Barbato Carneiro, coordenadora do Núcleo de 

Estudos do Brincar da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP).  

 Base teórica De acordo com o médico e psicanalista 

inglês Donald Winnicott (1896-1971), a liberdade que o 

brincar proporciona é fundamental para o 

desenvolvimento da criança por levá-la a conciliar o 

mundo objetivo e a imaginação. É dele também a ideia de 

relação entre a ausência de brincadeiras na infância e os 

problemas emocionais. 



  

2. Contato com a escrita (Eixo: Linguagem Oral e 

Comunicação) 

LIVROS PARA VER, FOLHEAR E "COMER" 

No cantinho da leitura, em uma prateleira ao alcance das crianças, 

ficam expostos os livros. Elas escolhem alguns e se sentam no chão 

para folheá-los ou mesmo levá-los à boca. Um bebê entrega um livro à 

professora, que pergunta: "Ah, você quer que eu leia?" Os pequenos, 

então, passam a prestar atenção na leitura feita por ela, que mostra as 

ilustrações e as comenta. 

 

Dentro do eixo Linguagem Oral e Comunicação, são 

trabalhadas questões relativas aos meios de expressão. As 

crianças que vivem num ambiente rico em interações aprendem 

a demonstrar desejos, sentimentos e necessidades. O processo 

se inicia com gestos e balbucios e se intensifica nas situações 

coletivas. O mesmo ocorre com a escrita: para atribuir sentido a 

essa prática, os pequenos têm de tomar contato com ela.  

 Como o bebê aprende com isso Hoje se sabe que a 

evolução da comunicação não se dá de forma espontânea 

nem está relacionada à genética e à hereditariedade. 

Participar de diferentes formas sociais de comunicação 

tem um papel fundamental nessa aprendizagem. E aí a 



creche é rica: os bebês brincam, conversam com o 

professor, ouvem histórias e a descrição do que o adulto 

está fazendo, por exemplo, enquanto se troca a fralda. 

Com a linguagem escrita, o caminho é o mesmo. As 

crianças inseridas em sociedades que têm esse recurso 

como um forte elemento de comunicação começam a se 

interessar por ele bem mais cedo. Ninguém espera que as 

de 2 ou 3 anos memorizem ou rabisquem letras, mas o 

contato com adultos que escrevem regularmente e leem 

para elas e para si mesmos aumenta o interesse e o desejo 

de dominar a língua escrita. "Participar de atividades de 

comunicação e leitura interessantes, respeitado o nível de 

desenvolvimento, vai ajudar os pequenos quando 

chegarem à alfabetização", explica Maria Ângela.  

 Outras aprendizagens O contato com os livros pode 

desenvolver a linguagem plástica se o professor chamar a 

atenção para diferentes estilos de ilustração. "O conteúdo 

das obras também amplia a exploração do ambiente ao 

trazer informações distantes do meio em que vive a 

turma", diz Maria Ângela.  

 Base teórica Para o psicólogo bielo-russo Lev 

Vygotsky (1896-1934), a criança só desenvolve a fala no 

contato com os mais velhos. A psicolinguista 

argentina Emilia Ferreiro afirma que elas, mesmo não 

alfabetizadas, devem ter contato com a linguagem escrita. 

  

3. Domínio do corpo e destreza (Eixo: Desafios Corporais) 

BALANÇA, PULA, ENTRA E SAI, SOBE E DESCE...  

Uma área externa preparada para propiciar diferentes formas de 

movimento aguarda os bebês. A professora espalha cavalinhos de 

balanço e bolas para eles brincarem. As educadoras ficam de olho na 



turma e a estimula a brincar. Os meninos montam no cavalinho e elas 

desafiam: "Agora balança! Pra frente e pra trás! Quer ajuda? 

Consegue sair? Muito bom! Você consegue sozinho!" 

 

O eixo Desafios Corporais trata de parte importante da 

experiência humana e da cultura. O movimento pode ser visto 

como um meio de expressão e está relacionado à significação 

de si, do outro e do mundo. O sentido que os bebês atribuem a 

si próprios como pessoas independentes está fortemente ligado 

ao desenvolvimento da capacidade de controlar suas ações 

motoras, de manipular objetos e de se deslocar.  

 Como o bebê aprende com isso Quando as crianças têm 

espaço e liberdade para se movimentar, aprendem a medir 

sua força e seus limites. Elas se exercitam até que o 

domínio da ação as impele ao próximo desafio, como se 

dissessem: "Já sei andar. Vou ver se corro". Nos primeiros 

anos de vida, ocorrem grandes mudanças em relação a 

tudo o que se refere à capacidade de movimento. O bebê 

passa de uma situação de dependência para uma de certo 

controle, do movimento descoordenado à coordenação 

quase total. "Tudo isso se dá por meio de brincadeiras 

simples, como se movimentar num cavalinho de balanço", 

explica Beatriz Ferraz. Por volta do primeiro ano de vida, 

a criança começa a construir uma representação do próprio 



corpo, dos seus segmentos e de suas possibilidades e 

limitações. Esse esquema corporal é criado com base em 

experiências cognitivas, verbais, motoras ou relacionadas 

a sensações. Os conceitos de organização espacial também 

se formam nessa fase por meio do contato com as 

expressões que os adultos usam para indicar a localização 

do bebê (dentro, fora etc.). Com o tempo, eles são 

interiorizados e dão início à construção das ideias sobre o 

espaço e o tempo (em cima, embaixo, amanhã, depois 

etc.). O movimento e a fala dos educadores são 

responsáveis ainda pela aquisição das noções de duração, 

sucessão e ritmo.  

 Outras aprendizagens O movimento, por si só, é uma 

das primeiras conquistas da criança rumo à autonomia e à 

formação da identidade. Já as experiências relativas ao 

espaço e ao tempo garantem que ela se aproxime de 

noções de Matemática e de conceitos-chave para a 

exploração do ambiente.  

 Base teórica Segundo as ideias do psicólogo e filósofo 

francês Henri Wallon (1879-1962), o movimento é a base 

da comunicação dos pequenos. A motricidade, portanto, 

tem um caráter pedagógico tanto pela qualidade do gesto 

como por sua representação. 

  

4. O mundo todo para conhecer (Eixo: Exploração do 

Ambiente) 

UMA DESCOBERTA EM CADA CANTO DO JARDIM 

Um gramado com diferentes tipos de planta e um grande tanque de 

areia são convites à exploração. As crianças se espalham e são 

incentivadas a descobrir mais sobre o ambiente que as rodeia. Uma 



menina avista uma formiga, se abaixa e tenta pegá-la. O inseto foge e 

ela sorri. Logo depois, corre pela grama, se agacha e tira folhas do 

chão. Ela olha para a professora, que comemora o feito. 

 

Os bebês têm necessidade de agir e aprender sobre o que os 

rodeia. É sobre isso que discorre o eixo Exploração do 

Ambiente. Para tanto, eles utilizam olhos, nariz, ouvidos, boca, 

mãos e pés. Observam pessoas ou objetos em movimento, 

sentem a temperatura das coisas, ficam atentos a uma voz e 

põem na boca tudo o que conseguem agarrar.  

 Como o bebê aprende com isso Por meio da exploração, 

da curiosidade, da observação e dos questionamentos que 

fazem aos adultos, as crianças buscam entender o como e 

o porquê dos fenômenos da natureza e da sociedade. 

Segurando, mordendo, batendo e carregando objetos e 

materiais, elas começam a perceber que eles existem 

independentemente de suas ações. Essas coisas podem 

estar isoladas ou em grupos, ter tamanhos variados e 

aparecer em diferentes quantidades. À medida que vão 

trabalhando com isso, os pequenos adquirem informações 

sobre o mundo e constroem a gênese do conhecimento 

sobre as características dos objetos, da natureza e do 

espaço que os cercam. Isso pode se dar por meio da 

tentativa de calçar um sapato, colocar uma caixa maior 

dentro de outra menor ou ainda pela observação de um 

aquário montado na sala. "Na interação com as situações e 

com parceiros mais experientes que os façam refletir, os 



bebês são apresentados ao mundo e aos poucos 

conceitualizam a vida à sua volta", ressalta Maria Ângela.  

 Outras aprendizagens A possibilidade de explorar um 

espaço, se movimentando por locais em que haja 

obstáculos planejados e em diferentes tipos de solo 

propicia desafios motores. As conquistas e descobertas 

feitas nessa etapa e a oportunidade de escolher também 

permitem que a criança construa sua autonomia.  

 Base teórica Segundo o cientista suíço Jean Piaget (1896-

1980), há quatro estágios básicos do desenvolvimento 

cognitivo. O primeiro é o sensório-motor, que vai até 2 

anos. Nessa fase, o conhecimento se constrói por meio do 

movimento e dos sentidos. Para conhecer o mundo, as 

crianças utilizam tudo o que sabem fazer: pegar, soltar, 

colocar na boca, sentir com as mãos etc. 

  

5. A construção da independência (Eixo: Identidade e 

Autonomia) 

AJUDA NA HORA DE COMER SÓ PARA QUEM PRECISA 

O refeitório é amplo e organizado. As crianças menores se sentam em 

cadeirões e são alimentadas pelas assistentes, que conversam com 

elas. "Quer comer sozinha? Tente pegar a colher. Isso! Agora ponha 

na boca." Os que já têm essa habilidade se sentam à mesa de tamanho 

adequado à faixa etária. A professora serve o prato e apenas estimula 

todos a comer. 



 

A capacidade de se perceber como pessoa que vai se tornando 

independente ao receber os estímulos devidos é o tema do 

eixo Identidade e Autonomia. Um bom desenvolvimento 

psicomotor, cognitivo e linguístico está intimamente ligado à 

progressiva construção da personalidade e das capacidades de 

se relacionar e se comunicar com as outras pessoas - o que se dá 

durante toda a evolução da criança. Nos primeiros meses de 

vida, ela e o mundo são a mesma coisa. Na interação com 

colegas e adultos, tudo muda de figura.  

 Como o bebê aprende com isso Num ambiente 

desafiador e que possibilita interações adequadas, desde 

muito cedo a criança age com crescente independência. 

Ela aponta para pessoas ou coisas de que gosta e decide o 

que vai explorar. Ao tomar decisões e fazer escolhas, 

ganha um sentido de controle e eficácia pessoal, como se 

dissesse: "Sou alguém que consegue fazer isso". Essa 

sensação é proporcionada ao permitir que se alimentem 

sozinhos, por exemplo. "Eles devem realizar várias tarefas 

por conta própria, mas isso não quer dizer largá-los à 

própria sorte", afirma Maria Ângela. "Ao contrário, é 

preciso intervir sempre que necessário e ajudá-los a 

entender como se faz determinada coisa." À medida que o 

ambiente os encoraja a ser independentes, eles também 

têm de se proteger contra experiências que causem 



vergonha - como não conseguir fazer algo sozinhos na 

primeira tentativa. Nesse ponto, a formação de fortes laços 

emocionais com a mãe e o educador é essencial. Apoio e 

incentivo são muito mais eficazes para eles do que críticas 

e restrições.  

 Outras aprendizagens Ao terem a oportunidade de 

interagir, os bebês aprendem a se relacionar com o outro. 

Os possíveis conflitos gerados nessas situações são um 

ótimo meio de aquisição da linguagem verbal, desde que 

bem mediados pelo professor. Já quando realizam uma 

atividade sozinhos, como almoçar, o estimulo à 

observação dos alimentos proporciona conhecer os hábitos 

culturais de onde vivem.  

 Base teórica Para Vygotsky, o homem é dialógico por 

natureza: precisa dos semelhantes para existir, ser e viver. 

"Na ausência do outro, o homem não se constrói homem", 

escreveu o psicólogo. A identidade e a autonomia, de 

acordo com ele, estão intimamente ligadas às relações 

estabelecidas com o grupo. 

  

6. Expressão e percepção visual (Eixo: Exploração e 

Linguagem Plástica) 

RABISCOS DE CORES E FORMAS VARIADAS: É ARTE 

A educadora pega os potes com canetas hidrocor. É hora do desenho. 

Ela distribui cartolinas e espalha as canetinhas pelo chão. Os bebês 

escolhem a cor que querem e começam a desenhar. A caneta desliza 

pela folha e logo depois vai para a boca. A professora, sempre de olho, 

mostra aprovação sobre o trabalho dos pequenos. "Mas que beleza! 

Está bonito demais isso." 



 

Arte, nessa fase, remete à apropriação de diversas linguagens 

que formam a expressividade humana. Esse é o mote do 

eixo Exploração e Linguagem Plástica. Trabalhar o tema com 

os pequenos significa incentivá-los a deixar suas marcas, e não 

produzir obras de arte. Simples rabiscos os encantam.  

 Como o bebê aprende com isso Num primeiro momento, 

os bebês produzem riscos, pontos e círculos aleatórios, 

sem uma forma aparentemente definida. "A primeira 

relação da meninada com o desenho se dá, de fato, pelo 

movimento: o prazer de produzir um traço sobre o papel", 

conta Maria Clotilde. Com o tempo, e após várias 

experiências com materiais, suportes e técnicas diferentes, 

as formas se tornam mais definidas e próximas da 

realidade. Assim, as crianças expandem suas capacidades 

nessa área. É por meio dos desenhos que, paulatinamente, 

elas passam a ter controle para fazer linhas abertas, 

fechadas, compridas, curtas e pontilhadas (inclusive, 

entendendo o que isso tudo quer dizer). Com o uso de 

materiais como massa de modelar, aprendem a moldar, 

bater, enrolar e puxar. As tintas são espalhadas no papel 

com pincéis, esponjas e até com as mãos. "Dessa forma, 

desenvolvem-se a expressão artística, a curiosidade e a 

criatividade e se constroem os fundamentos das 

linguagens visuais, como ritmo, contraste, tamanho e cor", 

explica Maria Clotilde.  

 Outras aprendizagens Por trabalhar com a 

expressividade, as atividades artísticas são importantes no 



desenvolvimento da identidade e da autonomia ("Este é o 

meu desenho! Aqui está meu irmão."). Elas são ainda um 

meio de controle motor, de compreensão do espaço e de 

desenvolvimento da imaginação (fundamental para a 

condição humana e relacionada ao brincar).  

 Base teórica Para a pesquisadora norte-americana Rhoda 

Kellogg, o desenho se desenvolve com base nas 

observações que a criança realiza sobre suas produções 

gráficas. Por isso, são tão importantes as atividades com 

variados suportes e instrumentos de expressão. 

  

7. Produtores de música (Eixo: Linguagem Musical e 

Expressão Corporal) 

BATUQUES, PALMAS E CANÇÕES FAZEM UM SHOW 

DE RITMOS 

A professora chama a turma para um cantinho repleto de instrumentos 

musicais. Os pequenos ainda não sabem falar, mas acompanham, do 

seu jeito, a música cantada por ela. Batem palmas e, ao fim de cada 

verso, soltam um som parecido com a letra. Uma criança pega um 

chocalho e tenta acompanhar. Outra pega um bumbo e bate animada, 

como se, sozinha, pudesse ditar o ritmo. 

 

Desde antes do nascimento, as crianças estão imersas num 

mundo repleto de sons e são capazes de reagir a eles. Quando 

nascem, conseguem distinguir a voz humana e, nos primeiros 



meses de vida, se encantam com músicas associadas a gestos. 

Mesmo sem saber falar corretamente ou andar, elas tentam 

seguir os movimentos com as mãos. São essas capacidades o 

foco do eixo Linguagem Musical e Expressão Corporal.  

 Como o bebê aprende com isso A linguagem musical 

está presente em todos os momentos da vida e atua como 

um elo entre as gerações de uma mesma família e entre 

membros da comunidade. "Fornecer um repertório amplo 

de ritmos e sons é garantir o acesso à cultura", ressalta 

Beatriz Ferraz. Cantar cantigas, dançar em roda, 

acompanhar a música com palmas e saber o nome e os 

sons de vários instrumentos são alguns dos conteúdos 

trabalhados na creche. As crianças costumam descobrir 

fontes sonoras surpreendentes ao bater, sacudir ou 

empurrar objetos à sua volta, assim como quando utilizam 

instrumentos sonoros simples. A atividade é ainda mais 

proveitosa quando o professor as estimula: "Escutem que 

som legal ele faz quando agita o chocalho".  

 Outras aprendizagens O trabalho com ritmos tem uma 

importante relação com atividades de movimento. As 

músicas são ainda uma ferramenta para a aquisição da 

linguagem verbal.  

 Base teórica Para o cientista norte-americano Howard 

Gardner, o homem é dotado de múltiplas inteligências, 

entre elas a musical e a físico-cinestésica. O que nos leva a 

desenvolver capacidades inatas são a Educação que 

recebemos e as oportunidades que encontramos. Por isso, 

é papel da escola trabalhar com os sons, a música e a 

dança - fontes de conexão cultural. 

QUER SABER MAIS? 
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LEITURA LITERÁRIA 
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"O trabalho com leitura na escola é apresentado como algo possível e fruto de 

ações intencionais de toda a comunidade educativa. As sugestões de práticas 

sobre as diferentes modalidades didáticas e os livros indicados para cada 

segmento são muito instrutivos. Alguns eu já conhecia e fui atrás dos que ainda 

não havia lido. Também achei fundamental o texto não apenas colocar os 

professores como formadores de leitores e os desafiar a se tornarem leitores (se 

ainda não forem). Além disso, muitos preconceitos foram quebrados, como a 

ideia de que o bom leitor é aquele que apenas lê clássicos." 

Denise Guilherme, formadora de professores e curadora da 

rede de leitura A Taba.  

  

Literatura, muito 

prazer 
A escola é um ambiente privilegiado para garantir 

muito contato com os livros. Conheça, passo a 

passo, os caminhos para ir além dos resumos e 

questionários de leitura e incentivar na garotada o 

gosto pelas obras literárias - mesmo que você não 

tenha familiaridade com esse tipo de texto 

Texto Elisa Meirelles. Com reportagem de toda a equipe de NOVA ESCOLA 

e GESTÃO ESCOLAR. 

  



 



Muito se fala do poder da literatura - e de como a escola é um 

lugar privilegiado para estimular o gosto pela leitura. 

Infelizmente, porém, as salas de aula brasileiras estão longe de 

ser "celeiros de leitores". Salvo exceções, o contato dos 

estudantes com os livros costuma seguir um roteiro no mínimo 

enfadonho: alguns títulos (quase sempre "clássicos") são 

indicados (leia-se empurrados goela abaixo) e viram conteúdo 

avaliado (perguntas de interpretação de texto com uma única 

resposta correta). E só. A experiência que deveria ser 

desafiadora vira uma tarefa burocrática e sem graça. Os jovens 

se formam sem entender os benefícios da leitura e acabam não 

lendo mais nada. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (Ibope) e o Instituto Pró-Livro 

mostra que 45% da população não lê nenhum exemplar por ano 

(desses, 53% dizem simplesmente "não ter interesse" e outros 

42% admitem "ter dificuldade").  

Mas, obviamente, é possível mudar esse quadro. Esta 

reportagem especial se propõe a ajudar você com dicas de 

especialistas e novidades do campo da didática. Para começar, é 

preciso compreender que, antes de analisar e refletir sobre os 

aspectos formais da literatura (história, linguagem etc.), os 

estudantes têm de gostar de ler. E isso só se faz de uma 

maneira: lendo, lendo, lendo. Porém ninguém nasce sabendo. 

Cabe à escola dar acesso às obras e ensinar os chamados 

comportamentos leitores: "entrar" na aventura com os 

personagens, comentar sobre o enredo, buscar textos 

semelhantes, conhecer mais sobre o autor, trocar indicações 

literárias. Tudo pelo prazer que a literatura proporciona, de nos 

levar a outros lugares e épocas. Um percurso que idealmente 



começa na infância - mas também pode ser iniciado depois 

(nunca é tarde para abrir o primeiro livro).  

Abaixo, você encontra um guia com sugestões para despertar 

esse gosto pelos livros e ensinar os comportamentos leitores, 

dividido em Educação Infantil, 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano (e 

também os erros mais comuns que são cometidos na escola). 

Em seguida, mais três páginas com uma reflexão sobre o papel 

do professor nessa caminhada - e como fazer para você se 

encantar pela literatura e/ou ampliar seu repertório. "Quando 

existe um espaço para discutir as leituras, com a possibilidade 

de inúmeras interpretações, começamos a desenvolver a 

curiosidade e o desejo de ir além", explica Mónica Rubalcaba, 

professora de Letras da Universidad Nacional de La Plata, na 

Argentina. Com isso, os alunos vão passar a ver a leitura não 

como uma tarefa escolar, mas como um hábito cotidiano. E 

você também. 

  

Literatura na Educação Infantil: para começar, 

muitos livros 

 



Garantir o contato com as obras e apresentar diversos gêneros 

às crianças pequenas é a principal função dos professores de 

creche e pré-escola para desenvolver os comportamentos 

leitores e o gosto pela literatura desde cedo 

Todos os especialistas concordam que, num país como o Brasil, 

a escola tem um papel fundamental para garantir o contato com 

livros desde a primeira infância: manusear as obras, encantar-se 

com as ilustrações e começar a descobrir o mundo das letras. É 

nas salas de Educação Infantil que você, professor, deve 

apresentar os diversos gêneros à turma. Nessa fase, o que 

importa é deixar-se levar pelas histórias sem nenhuma 

preocupação em "ensinar literatura". Ler para os pequenos e 

comentar a obra com eles é fundamental para começar a 

desenvolver os chamados comportamentos leitores.  

  

 Por que ler  

Mesmo antes de aprender a ler, as crianças devem ser 

colocadas em contato com a literatura. Ao ver um adulto 

lendo, ao ouvir uma história contada por ele, ao observar 

as rimas (num poema ou numa música), os pequenos 

começam a se interessar pelo mundo das palavras. É o 

primeiro passo para se tornarem leitores literários - 

percurso que vai se estender até o fim do Ensino 

Fundamental.  

  

 Quem lê  

Como a maioria das crianças de creche e pré-escola não é 

alfabetizada, a leitura deve ser feita pelo professor. Mas é 

essencial deixar que todos manipulem os exemplares. 

Incentive-os a folhear as páginas, observar as imagens e os 



textos e levar as obras para casa.  

  

 Como ler  

Existem dois modelos básicos: o contato pessoal da 

criança com o livro, como foi explicado acima, e a roda de 

leitura, em que o professor lê para toda a turma. Nesse 

caso, é preciso sempre planejar a atividade, da escolha do 

texto às formas de interação. "A apresentação, a seleção e 

a preparação prévias, os motivos explicitados, a 

consideração do leitor, o incentivo aos comentários 

posteriores e o clima criado devem ser intencionais, e não 

obras do acaso", explica Virgínia Gastaldi, formadora do 

Instituto Avisalá, em São Paulo, no texto Quem Conhece 

Pode Escolher Melhor. Da mesma forma, o momento da 

leitura exige postura adequada, entonação de voz e uso 

correto das ilustrações para ajudar a conduzir a narrativa. 

No fim, é muito importante coletar as impressões da 

garotada, o que pode ser feito com perguntas simples: de 

qual parte da história cada um mais gostou (e por quê), o 

que chamou mais a atenção em cada personagem, qual 

ponto provocou mais alegria (ou medo, preocupação etc.). 

Esse momento de pensar sobre o que foi lido e expressar 

opiniões é um comportamento típico de quem gosta de ler 

- e vale para toda a vida. E não se esqueça de que essas 

opiniões podem (e costumam) ser diferentes. Essa troca 

também é boa para estimular os pequenos a aprender a 

ouvir o que os outros têm a dizer. 

  

 Quando ler  

Já é amplamente sabido que a leitura deve ser uma 

atividade diária na Educação Infantil. Mas nunca é demais 

lembrar que as crianças pequenas não têm paciência para 



ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Portanto, 

reserve dez ou 15 minutos por dia no início dessa 

"caminhada". Sobrecarregar os pequenos pode transformar 

a hora da leitura num momento chato. E, aos poucos, vá 

aumentando esse tempo. À medida que criam o hábito da 

leitura, os pequenos começam a prestar atenção em 

histórias mais longas.  

  

 Onde guardar os livros  

É muito comum cada sala de Educação Infantil ter um 

cantinho de leitura, com uma pequena estante. O ideal é 

que todo o acervo fique ao alcance das crianças (perto do 

chão e sem obstáculos entre obras e leitores). "Nessa fase 

da escolarização, o educador deve ensinar os cuidados 

básicos que devemos ter com o livro", diz Renata 

Junqueira, coordenadora do Centro de Estudos em Leitura 

e Literatura Infantil e Juvenil Maria Betty Coelho Silva 

(CELLIJ), da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (Unesp), campus de Presidente Prudente.  

  

 O que ler  

As histórias de ficção (como os contos de fadas) são as 

que mais encantam as crianças, mas é importante oferecer 

a elas diversas obras para que criem um repertório amplo. 

Como explica Renata, "os livros são um ótimo caminho 

para ampliar o universo cultural dos pequenos porque 

permitem entrar em contato com situações 

desconhecidas". Virgínia, em seu texto sobre a leitura na 

Educação Infantil, dá outra dica preciosa: "Preocupe-se 

com a qualidade literária, e não com o conteúdo moral". 

Isso não quer dizer que você pode escolher histórias 

amorais, mas que uma história bem escrita tem mais 



chances de prender a atenção de todos. Por isso, fique 

sempre com os textos que têm descrições ricas, misturam 

mistério e comédia e estimulam a imaginação, criando 

uma aventura interessante (no quadro abaixo, confira 

algumas indicações para turmas de Educação Infantil). E 

fuja dos materiais "escolarizados", cujo principal objetivo 

não é entreter a criançada, mas apenas ensinar que isso é o 

pato e aquilo é azul ou verde, sem nenhuma preocupação 

com a linguagem literária. 

  

OS ERROS MAIS COMUNS 

 Ignorar as opiniões das crianças. Ouvir as considerações da turma e 

estimular esse compartilhamento ajuda a criar o gosto pela literatura.  

 Impor uma interpretação. Ao terminar o livro, o educador "resume" sua 

visão da história - e não percebe que ninguém é obrigado a ter a mesma 

opinião.  

 Substituir o livro por figuras ou fantoches. Variar o modo de ler é 

desejável - mas não se pode esquecer que a hora de leitura precisa... de 

um livro.  

 Ater-se aos clássicos. As crianças adoram os contos de fadas, mas é 

essencial apresentar outros gêneros, como a poesia. 

  

Estante 

 

A Onda, 

Suzy Lee, 40 págs.,  



Ed. Cosac Naify, 

tel. (11) 3218-1473 

 

Como Papai e Mamãe Se Apaixonaram, 

Katharina Grossmann-Hensel, 

Ed. Scipione, tel. 0800-16-1700 

  

  

  

  

 

 



O Caso do Bolinho, 

Tatiana Belinky, 32 págs., 

Ed. Moderna, 

tel. 0800-17-2002 

  

  

  

 

 

O Homem que Amava Caixas, 

Stephen Michael King, 32 págs., 

Ed. BrinqueBook, 

tel. (11) 3032-6436 

  

  

 



 

A Casa Sonolenta, 

Audrey Wood, 32 págs., 

Ed. Ática, tel. 0800-11-5152 

  

  

  

 

 

Da Pequena Toupeira que Queria Saber Quem Tinha Feito 

Cocô na Cabeça Dela, 

Werner Holzwart, 24 págs., 

Ed. Companhia das Letrinhas, tel. (11) 3707-3500 

  

 



  

  

Literatura do 1º ao 5º ano: ajude os alunos a ler 

com autonomia 

 

O início do Ensino Fundamental é essencial para os alunos 

desenvolverem autonomia e continuarem seu percurso para se 

tornar leitores. Nesta etapa, o melhor é estimular a troca de 

livros e de opiniões sobre o que se lê  

É nos anos iniciais do Ensino Fundamental que o aluno começa 

a construir sua autonomia como leitor. Para isso, é importante 

intercalar a leitura feita pelo professor com momentos em que 

todos devem ler sozinhos tanto na escola como em casa. Mas 

nada de resumos e questionários padronizados para testar os 

estudantes. Mais produtivo, para quem quer formar leitores, é 

organizar rodas para o compartilhamento de opiniões, propor 

trocas de livros entre os colegas e incentivá-los a seguir um 

autor ou um tema de que gostem.  

  



 Por que ler  

Se os estudantes já estão habituados às rodas de leitura e 

têm contato com os livros, cabe ao professor do 1º ao 5º 

ano começar a colocá-los em contato com textos mais 

complexos para ampliar a familiaridade com a literatura. 

"Que tal selecionar um romance que prenda a atenção da 

turma e ler um capítulo por dia?", sugere Regina Scarpa, 

coordenadora pedagógica de NOVA ESCOLA. Numa fase 

da vida (e da escolarização) em que é preciso dar espaço 

para que as crianças ganhem autonomia e consigam ler 

sozinhas com mais facilidade, perder o medo dos livros 

maiores é fundamental - e o mesmo vale para os gêneros 

considerados mais difíceis, como a poesia.  

  

 Quem lê  

Além do professor, as crianças (mesmo ainda não 

plenamente alfabetizadas) devem ser estimuladas a ler. No 

contato pessoal com os livros, elas começam a 

desenvolver a autonomia - e isso só se faz lendo. Em 

classe, é possível também organizar atividades em duplas 

e, claro, discussões coletivas sobre as obras.  

  

 Como ler  

Do 1º ao 5º ano, é importante criar uma comunidade de 

leitores em classe - ou seja, espaços em que todos tenham 

a chance de participar e opinar. Em seus livros, Delia 

Lerner sugere "desenvolver, em cada ano escolar, 

atividades permanentes ou periódicas concebidas de tal 

modo que cada um dos estudantes tenha a possibilidade de 

ler uma história para os demais ou escolher um poema 

para ler aos colegas". Outra sugestão é incentivar os 

alunos a trocar livros e indicações de autores. Eleger um 



tema de interesse comum (piratas ou histórias de terror, 

por exemplo) e ler vários textos desse tipo também 

costuma funcionar. 

  

 Quando ler  

O ideal é que a rotina diária inclua momentos de leitura 

em aula e que os alunos sejam incentivados a levar 

exemplares para ler em casa - por hobby mesmo, sem que 

isso vire uma tarefa obrigatória.  

  

 Onde ler  

"Não há leitor que só goste de ler num único lugar. Ele lê 

na cama, no sofá, no chão, na mesa do café... Por que na 

escola isso seria diferente?", indaga o professor de 

Literatura João Luís Ceccantini, da Unesp. Variar os 

ambientes de leitura deixa o ato de ler menos previsível. 

Aproveite o pátio, a grama, a sombra de uma árvore, a sala 

de leitura...  

  

 O que ler  

Na hora de escolher os livros, fique atento ao conteúdo, 

evite obras moralistas ou politicamente incorretas e 

valorize a qualidade da edição (ilustrações, linguagem 

etc.). É importante trabalhar com textos de gêneros 

variados e a lista deve incluir obras clássicas e 

contemporâneas (confira abaixo sugestões de leitura para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental). 

  

OS ERROS MAIS COMUNS 



 Transformar a leitura numa atividade entediante. Quando a literatura 

faz parte de uma tarefa burocrática e obrigatória, muitas crianças se 

afastam dela.  

 Avaliar a leitura por meio de provas e resumos. Evite os questionários. 

Ampliar os debates sobre os textos ajuda a aumentar o envolvimento da 

turma.  

 Ignorar os gostos de cada um. É nessa fase da escolarização que 

começam a se consolidar as preferências pessoais. E isso tem de ser 

respeitado e aproveitado.  

  

Estante 

 

A Bolsa Amarela, 

Lygia Bojunga, 140 págs., 

Ed. Casa Lygia Bojunga, 

tel. (21) 2222-0266 

  

  

  



  

 

 

Reinações de Narizinho 

(Volumes 1 e 2), 

Monteiro Lobato, 156 e 132 págs., 

Ed. Globo, tel. (11) 3767-7400 

  

  

  

 



 

Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias, 

Ruth Rocha, 64 págs., 

Ed. Salamandra, 

tel. (11) 2790-1502 

  

  

  

 

 



Ou Isto ou Aquilo, 

Cecília Meireles, 72 págs., 

Ed. Nova Fronteira, 

tel. (21) 2131-1183 

  

  

  

 

 

Pinóquio, 

Carlo Collodi, 192 págs., 

Ed. Companhia das Letrinhas, 

tel. (11) 3707-3500 

  

  

  

 



  

Literatura do 6º ao 9º ano: ensine a teoria sem 

deixar de lado as práticas de leitura 

 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, ler sobre os livros é 

tão importante quanto ler os livros. A turma precisa começar a 

entender os diferentes estilos e recursos linguísticos usados 

pelos autores, sem deixar de lado as práticas de leitura 

Chegou a hora de (além de ler para ampliar o repertório de 

obras e autores) começar a estudar a literatura. Nos anos finais 



do Ensino Fundamental, o ideal é que a turma analise os 

recursos linguísticos, os detalhes das histórias e as diferentes 

características dos textos literários sem se esquecer do hábito de 

ler (aquilo que os especialistas chamam de práticas sociais de 

leitura). É importante apresentar textos mais complexos aos 

alunos e lançar mão de conhecimentos teóricos para entendê-los 

melhor.  

  

 Por que ler e ensinar literatura  

Para ir além do simples hábito de ler. Quando lemos um 

livro de poesias, elas nos emocionam e nos fazem refletir, 

buscar interpretações possíveis e tirar conclusões. E se 

alguém contar que essa obra foi escrita durante uma 

guerra, por exemplo, quando todos os escritores eram 

perseguidos? Ou chamar a nossa atenção para a estrutura 

do poema e nos fizer pensar por que o autor usa cada 

palavra, cada figura de linguagem? Com certeza, nossa 

visão sobre a obra vai mudar e vamos entender melhor 

aquele conjunto de versos. É isso que acontece quando 

você alia o ensino da literatura às práticas de leitura. Os 

alunos aproveitam a teoria para ampliar o olhar sobre os 

livros.  

  

 Quem lê  

Nessa etapa da escolarização, o jovem precisa se 

acostumar à leitura autônoma. Mas algumas atividades 

coletivas podem ser mantidas (um bom exemplo é a 

leitura, pelo professor, de um texto de difícil 

compreensão, com o objetivo de ajudar na interpretação). 

Seu papel passa a ser o de orientador, que apresenta 

novidades e levanta questões para o desenvolvimento do 



senso crítico, sempre valorizando a opinião de todos. As 

atividades individuais de leitura são essenciais para criar 

uma relação pessoal com os livros, que se mantém pelo 

resto da vida.  

  

 Como ler  

"Um segredo para formar leitores é misturar os momentos 

de leitura íntima, silenciosa e pessoal com outros de troca 

sobre como cada aluno se relaciona com o que leu", 

escreveu recentemente num artigo a argentina Nora Solari, 

especialista em Didática da Língua e da Literatura. Levar 

os jovens a falar sobre textos literários com os colegas é 

uma boa maneira de manter e ampliar seus hábitos 

leitores. Ao fazer com que os estudantes se aproximem de 

um livro que querem ler, você os coloca diante de um 

desafio. A turma terá de discutir e confrontar ideias para 

construir significados em relação à obra, terá de procurar 

as respostas escondidas nas entrelinhas (e esse prazer de 

entender melhor os livros é um dos grandes baratos da 

literatura). 

  

 Quando ler  

A leitura continua sendo uma atividade permanente do 6º 

ao 9º ano. Cabe a você organizar o planejamento para 

incluir tanto as obras obrigatórias, estudadas nas aulas de 

teoria literária, como os textos escolhidos livremente pelos 

alunos.  

  

 Onde ler  

A exemplo do que já foi dito em relação aos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, não há espaços específicos para 



ler. O aluno que tem o hábito da leitura busca os próprios 

cantos.  

  

 O que ler  

Na hora de ajudar a turma a escolher os livros, é 

importante conhecer o repertório e os interesses dos 

estudantes (coisas que cada um curte fazer nos fins de 

semana, assuntos que lhes interessam). Com base nisso, 

fica mais fácil sugerir leituras que farão sucesso. Segundo 

Rildo Cosson, autor de Letramento Literário: Teoria e 

Prática, indicar uma obra que dialogue com um jogo de 

videogame é um meio poderoso de atrair a garotada para a 

história. Além disso, a consolidação dos hábitos de leitura 

permite explorar textos mais difíceis e desafiadores, bem 

como conhecer novos autores e estilos (confira no quadro 

abaixo algumas indicações para os estudantes do 6º ao 9º 

ano). 

  

OS ERROS MAIS COMUNS 

 Analisar só os aspectos gramaticais. Deixar de lado as interpretações de 

um livro está muito longe de ser uma boa forma de desenvolver 

comportamentos leitores na turma.  

 Separar forma e conteúdo. Colocar em discussão apenas os temas 

tratados no livro e deixar de lado a forma é um problema recorrente nas 

aulas de Língua Portuguesa. A interpretação completa de uma obra 

depende não só do que é dito, mas de como é dito. Até porque todo 

mundo sabe que um poema é diferente de uma crônica ou conto. 

  

Estante 



  

 

20 Mil Léguas Submarinas, 

Julio Verne, 444 págs.,  

Ed. Leopardo, 

tel. (11) 5093-7822 

  

  

  

  

 



 

A Droga da Obediência, 

Pedro Bandeira, 192 págs.,  

Ed. Moderna, 

tel. 0800-17-2002 

  

  

  

 

 



Alice no País das Maravilhas,  

Lewis Carroll, 168 págs., 

Ed. Cosac Naify, 

tel. (11) 3218-1473 

  

  

  

 

 

Bisa Bia, Bisa Bel, 

Ana Maria Machado, 80 págs., 

Ed. Salamandra, 

tel. (11) 2790-1502 

  

  

  

 



 

O Diário de Anne Frank, 

Anne Frank e Mirjam Perssler, 350 págs., 

Ed. Record, 

tel. (21) 2585-2002 

  

  

  

 

 



Histórias Extraordinárias, 

Edgar Allan Poe, 272 págs., 

Ed. Companhia das Letras, 

tel. (11) 3707-3500 

  

  

  

 

  

Formação literária do professor: nunca é tarde 

para gostar de ler 

 



Muitos professores brasileiros não tiveram a chance de 

construir uma história como leitores de literatura. Mas sempre 

é tempo de criar o hábito de leitura e também inspirar seus 

alunos 

Você terminou de ler um romance. Chega à escola e corre para 

compartilhar a experiência com os colegas. Fala sobre os 

conflitos do personagem (sem entregar o fim da história, é 

claro) e comenta que já viveu vários dos questionamentos 

narrados na história - razão pela qual a trama prendeu a atenção 

do começo ao fim. Outro professor aproveita para dizer que já 

leu algo do mesmo autor - e a conversa continua, animada, até a 

hora de a aula começar.  

"Um mesmo livro nunca é o mesmo para duas pessoas", já disse 

o poeta Ferreira Gullar. Essa experiência, ao mesmo tempo 

pessoal e coletiva, é tão rica porque nos permite entrar em 

contato com uma realidade diferente da nossa - e, graças a isso, 

(re)construir nossa própria história dia após dia.  

Porém a realidade de grande parte dos docentes brasileiros está 

bem longe disso. Muitos não tiveram acesso a obras literárias 

em casa nem construíram práticas sociais de leitura (na 

Educação Básica e nos cursos de graduação universitária). "O 

professor médio brasileiro do ensino público teve pouco acesso 

e estímulo a ler. Por isso, conhece poucas obras de literatura 

contemporânea e clássica", afirma Zoara Failla, gerente 

executiva de projetos do Instituto Pró-Livro. Então, o que fazer 

para transformar essa pessoa que tem pouca familiaridade com 

a literatura em um agente disseminador de boas práticas 

leitoras? O mais importante é saber que nunca é tarde para se 

deixar encantar pela literatura e começar uma trajetória como 



leitor - ou, quem sabe, ampliar ainda mais os conhecimentos 

sobre os livros. Vamos nessa?  

  

 Por que ler  

O leitor literário lê por razões variadas: rir, refletir, 

investigar, relembrar, chorar e até sentir medo. Lê porque 

mergulha no que autores e personagens pensam e sentem - 

no passado, presente ou futuro, em lugares distantes ou 

que nem sequer existem. Lê porque as narrativas literárias 

o ajudam a refletir sobre a vida e a construir significados 

para ela.  

  

 Como virar um leitor  

Não existe um caminho único para se tornar um leitor 

literário. Você pode começar por textos simples do ponto 

de vista linguístico e depois passar para os mais 

complexos - ou iniciar por temas próximos e partir para os 

mais distantes. "E há os que preferem os grandes desafios 

desde o princípio porque sabem que eles têm algo a 

oferecer, nem que seja a estranheza", afirma Ana Flávia 

Alonço Castanho, selecionadora do Prêmio Victor Civita - 

Educador Nota 10. Um bom caminho para alavancar o 

gosto pelos livros é procurar uma comunidade de leitores 

(podem ser os professores da escola, os amigos, os 

parentes - o importante é encontrar gente que goste de ler). 

Em Andar entre Livros, Teresa Colomer, professora de 

Literatura na Universidade Autônoma de Barcelona, na 

Espanha, afirma que "ao compartilhar as impressões sobre 

uma leitura passamos a saber os significados que a obra 

tem para os outros, o que enriquece nosso repertório". 

Outra vantagem desse diálogo permanente é a troca de 



indicações de textos e autores. 

  

 O livro (e outras linguagens)  

Para os adultos que estão se iniciando no mundo da 

literatura, perceber as relações entre os livros e outras 

linguagens é também um caminho interessante. Ver um 

filme, ouvir uma música ou assistir a uma peça de teatro 

baseados em obras literárias e depois ler o texto original - 

ou vice-versa - é ótimo para entender como uma história é 

contada de maneiras diferentes. Cada formato tem uma 

especificidade e prioriza determinados elementos, como a 

descrição do personagem ou do cenário. É inevitável fazer 

algumas perguntas. O que mudou do texto para a 

encenação? Como o cinema traduziu em imagens uma 

paisagem antes descrita só em palavras? E os personagens, 

como foram retratados? Isso ajuda a despertar o senso 

crítico e, claro, querer ler mais. 

  

 Quando ler  

A leitura deve ser uma atividade cotidiana, mas não 

precisa ter hora marcada nem deve se restringir a obras 

novas. Que tal retomar um livro que foi difícil de ler (ou 

aquele que você adorou)? Em determinada época da vida, 

um título pode parecer complexo ou não emocionar e, em 

outras, ganhar novos sentidos. Já no caso dos livros 

preferidos, nada melhor do que sentir novamente as 

sensações que a obra provocou, reler os trechos que mais 

gostou e relembrar as razões que o levaram a eleger aquele 

escritor como uma referência.  

  



 Onde ler  

A leitura é um hobby e cada pessoa conhece o melhor 

lugar para se entregar aos livros. Há quem goste de ler 

deitado na cama, antes de dormir. Ou ler no ônibus, a 

caminho do trabalho. Outros preferem o sofá da sala. E 

você?  

  

 O que ler  

Muita gente diz que o bom leitor é aquele que lê os 

grandes clássicos da literatura. Bobagem. Um leitor 

competente lê de tudo e passeia por gêneros variados, 

trilhando o próprio percurso. "Como diz o poeta brasileiro 

José Paulo Paes, devemos ler desde pornografia até 

metafísica", argumenta Heloisa Ramos, especialista em 

Língua Portuguesa e formadora do projeto Letras de Luz, 

da Fundação Victor Civita (FVC). Os best-sellers, por 

exemplo, recorrem a padrões narrativos simples e trazem 

certo conforto. "É por isso que tanta gente gosta dessas 

obras", afirma Celinha Nascimento, mestre em Literatura 

Brasileira e assessora de escolas públicas e particulares. 

"Mas não tenha medo de explorar outras possibilidades", 

sugere (confira na próxima página sugestões para 

aprofundar-se no mundo da literatura). Alguns livros 

exigem mais, pedem esforço intelectual, persistência e 

concentração. Em troca, costumam nos recompensar mais. 

"Ler Machado de Assis pode não ser fácil, mas não há 

dúvida de que proporciona muito mais possibilidades de 

reflexão", afirma Ana Flávia. Só não deixe que tudo isso 

vire sinônimo de sofrimento. "Fica mais fácil aceitar os 

percalços da leitura quando encontramos alguma 

satisfação", argumenta Celinha. Isso vale para você e para 

seus colegas. E também para seus alunos. Pode parecer 



difícil, mas basta dar o primeiro passo - ou melhor, abrir o 

primeiro livro. Boas leituras! 

  

Estante 

  

 

A Casa dos Espíritos, 

Isabel Allende, 448 págs., 

Ed. Bertrand Brasil, 

tel. (21) 2585-2000 

  

  

  

  

 



 

A Vida Como Ela É, 

Nelson Rodrigues, 980 págs., 

Ed. Agir, tel. (21) 3882-8200 

  

  

  

 

 

As Meninas, 

Lygia Fagundes Telles, 304 págs., 



Ed. Companhia das Letras, 

tel. (11) 3707-3500 

  

  

  

 

 

Bagagem, 

Adélia Prado, 144 págs., 

Ed. Record, 

tel. (21) 2585-2000 

  

  

  

 



 

Capitães da Areia, 

Jorge Amado, 280 págs., 

Ed. Companhia das Letras, 

tel. (11) 3707-3500 

  

  

  

 

 



Cem Anos de Solidão, 

Gabriel García Márquez, 400 págs., 

Ed. Record, 

tel. (21) 2585-2000 

  

  

  

 

 

Meu Pé de Laranja Lima, 

José Mauro de Vasconcellos, 

117 págs., 

Ed. Melhoramentos, 

tel. (11) 3874-0800 

  

  

 



 

Felicidade Clandestina, 

Clarice Lispector, 

160 págs., 

Ed. Rocco, 

tel. (21) 3525-2000, 

25,50 reais 

  

  

 

 



O Amante, 

Marguerite Duras, 

112 págs., 

Ed. Cosac Naify, 

tel. (11) 3218-1473 

  

  

 

 

Primeiras Estórias, 

Guimarães Rosa, 

236 págs., 

Ed. Nova Fronteira, 

tel. (21) 2131-1183 

  

  

 



 

O Caçador de Pipas, 

Khaled Hosseini, 

368 págs., 

Ed. Nova Fronteira, 

tel. (21) 2131-1183 

  

  

 

 



Travessuras da Menina Má, 

Mario Vargas Llosa, 

304 págs., 

Ed. Alfaguara, 

tel. (21) 2199-7824 

  

  

 

QUER SABER MAIS? 

Bibliografia 

Andar entre Livros, Teresa Colomer, 208 págs., Global Editora, tel. 

(11) 3277-7999  

Caminhos para a Formação do Leitor, Renata Junqueira de Souza 

(org.), 120 págs., Ed. DCL, tel. (11) 3932-5222 

Leituras Literárias: Discursos Transitivos, Zélia Versiani (org.), 

208 págs., Ed. Autêntica, tel. 0800-283-1322 

Ler e Escrever na Escola - O Real, o Possível e o Necessário, Delia 

Lerner, 128 págs., Ed. Artmed, tel. 0800-703-3444 

Letramento Literário: Teoria e Prática, Rildo Cosson, Ed. 

Contexto, tel. (11) 3832-5838, 144 págs.  

A Paixão pelos Livros, vários autores, 152 págs., Ed. Casa da 

Palavra, tel. (21) 2222-3167 
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REPORTAGENS 

ESPECIAL PLANOS DE AULA DE MATEMÁTICA 

O que ensinar 

Reportagem da Edição Especial de Planos de 

Aula: Matemática, publicada em 2011, indicada 

por Leninha Ruiz 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Fiz formação com a Priscila Monteiro por muitos anos e quando assisti a um 

dos vídeos e ela estava fazendo uma atividade numa sala de aula logo vi que era 

um material muito bom! Eu era coordenadora pedagógica de uma escola e 

estávamos justamente preparando a formação no eixo de Matemática quando 

chegou esta edição. Ela facilitou o planejamento da formação, pois tinha várias 

situações didáticas filmadas que eu pude utilizar. Ainda tenho o DVD guardado. 

Deixei a revista impressa na escola onde trabalhava para que outros profess ores 

pudessem ler." 



Leninha Ruiz, formadora nas áreas de Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, escreve o blog Coordenadoras 

em Ação, no site GESTÃO ESCOLAR. 

  

O que ensinar  
Atividades desafiadoras e bem encadeadas, que 

induzam o aluno a pensar e construir seu próprio 

conhecimento, são o caminho mais curto para o 

bom aprendizado de Matemática  

BEATRIZ SANTOMAURO 

 



Em dezembro de 2010, foram divulgados os resultados do 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), um 

exame que avaliou, em 64 países, os conhecimentos de 

estudantes de 15 anos em Ciências, Matemática e leitura. O 

Brasil apareceu na 53ª posição. Em Matemática, 6.996 notas 

não passaram do nível 1 - a categoria mais baixa de pontuação. 

É preciso mudar esse quadro. E o caminho passa pelo Ensino 

Fundamental. Nossos alunos do 1° ao 5° ano têm de aprender os 

conteúdos essenciais da disciplina. Ou melhor, mais que isso: 

eles têm de ser capazes de utilizá-los com autonomia. 

A edição especial foi planejada para alcançar justamente esses 

objetivos. Ela reúne textos elaborados por especialistas no 

ensino de Matemática.  

O time de consultores requisitado por NOVA ESCOLA 

elaborou atividades direcionadas às cinco primeiras séries do 

Ensino Fundamental, respeitando os blocos de conteúdo 

indicados pelo Ministério da Educação (MEC): 

1. Números e operações; 

2. Espaço e forma; 

3. Grandezas e medidas; e 

4. Tratamento da informação.  

Uma dica: faça ajustes e adapte cada atividade às necessidades 

da sua turma. É perfeitamente possível enriquecê-las para 

deixá-las ainda mais desafiadoras. 

Os textos têm como base as pesquisas dos autores da Didática 

da Matemática francesa, entre eles Guy Brousseau, Gérard 

Vergnaud, Yves Chevallard, Michèle Artigue, Marie-Jeanne 



Perrin-Glorian e Régine Douady. De acordo com essa 

abordagem, o professor deve oferecer aos alunos o espaço e as 

condições didáticas necessárias para que eles mesmos 

construam seu conhecimento.  

Como proporcioná-los? Uma das formas é apresentar aos 

estudantes atividades que tenham as seguintes propostas: 

 Resolver problemas - a resolução de problemas é um tipo 

de atividade que não se resume à repetição de um 

procedimento conhecido ou à aplicação de uma fórmula. 

Ela induz o aluno a pensar e decidir como vai resolver o 

desafio. 

 Explicitar o raciocínio - ao explicar a estratégia utilizada 

na resolução de um problema, a criança organiza seu 

raciocínio e comunica por linguagem oral ou escrita aquilo 

que sabe. "Um aluno que vê o que o colega fez e entende 

como ele pensou reflete sobre sua prática", diz Priscila 

Monteiro, formadora do Instituto Avisa Lá, consultora 

pedagógica da Fundação Victor Civita e autora de vários 

textos deste especial. 

 Validar ideias - o estudante testa os procedimentos que já 

conhece, separando os que funcionam daqueles que não se 

aplicam a novos contextos. É quando ele confirma ou 

derruba hipóteses. 

 Institucionalizar - não basta pensar, explicitar e validar. 

A criança precisa ver sistematizados os saberes que ela vai 

construindo - para que interiorize a informação, relacione-

a com o que já sabe e descubra como utilizá-la.  

Outra orientação importante para o professor é ensinar os 

conteúdos organizando a turma de forma ascendente ou 



descendente. Na primeira, o professor propõe que os alunos 

tentem solucionar os problemas individualmente ou em duplas, 

para só depois ampliar a discussão em grupos maiores. A troca 

de informação entre pares permite que crianças com repertórios 

equivalentes avancem juntas, sem intervenção ou mediação 

direta do educador. Na organização descendente, o movimento 

é inverso: primeiro, o professor orienta; depois, os alunos 

discutem e tentam resolver os problemas.  

  

Objetivos claros e organização das atividades 

Para colocar tudo isso em prática, recomenda-se utilizar as 

chamadas modalidades organizativas: 

 Atividades permanentes - são aquelas que devem ser 

feitas regularmente durante o ano todo. Bom exemplo é o 

texto Medida de Tempo no Calendário, em que o aluno 

aprende sobre o funcionamento dos números em um 

contexto específico, enfrenta situações para localizar ou 

obter informações e analisa as características e as 

regularidades dos números naquele suporte. Ao travar 

contato regular com calendários, o aluno se familiariza 

com certos conteúdos e pensa sobre eles, passando a 

incorporá-los. 

 Sequências didáticas - são atividades organizadas em 

ordem crescente de complexidade, em que cada etapa 

sempre depende da anterior para ser cumprida. Um 

exemplo é o texto Quem Dirá 20?, que aproxima o aluno 

do conteúdo várias vezes, aumentando os desafios e 

propondo diversas discussões para que a turma toda 

avance.  



 Planos de aula - assim como as sequências, os planos 

exigem que as várias etapas do aprendizado se relacionem. 

Essas, no entanto, são atividades mais pontuais e 

independentes. A diferença é o foco em um conteúdo 

especifico, como se vê no textoProblemas de 

Proporcionalidade Direta. Nesse caso, a discussão é sobre 

as estratégias utilizadas quando o problema é pesar 

diferentes caixas. 

 Projetos didáticos - têm um produto final, contextualizam 

o conteúdo e apresentam objetivos mais abrangentes. 

Como o ensino da Matemática geralmente independe de 

contextualização e produto final, são raros os projetos 

didáticos aplicáveis a essa disciplina. 

Além de saber o que ensinar e qual modalidade organizativa 

escolher, é importante que você planeje o uso das atividades ao 

longo do ano, encadeando a aplicação de todas elas e notando o 

que pode ser complementar ou abordado separadamente. Essas 

boas práticas pedagógicas, quando atreladas à dedicação 

profissional, são receitas infalíveis de um trabalho de 

qualidade.  

  

INCLUSÃO COM APRENDIZAGEM  

Hoje é lei: as salas de aula da escola regular devem ter 

estudantes com e sem deficiência aprendendo juntos. 

Mesmo sabendo que as competências e limitações dos 

alunos com necessidades educacionais especiais 

desafiam o professor, cabe ao profissional oferecer 

condições para que a aprendizagem seja efetiva. Com 



o apoio do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) ou nas próprias salas de aula, é essencial estudo 

e atenção para identificar o que de melhor pode ser 

feito. É por isso que, nesta edição, todos os planos de 

aula, sequências didáticas e atividades permanentes 

têm indicações de como flexibilizar (ou adaptar) as 

propostas em vários aspectos: conteúdo, recursos, 

espaço e tempo. Elas estão assinaladas de amarelo e 

são uma orientação para o professor aplicá-las com 

aqueles que tenham deficiência física, intelectual, 

visual ou auditiva. 

O espaço reservado às flexibilizações reflete a 

preocupação de NOVA ESCOLA em garantir o direito 

de aprendizado para todos, objetivo que é próprio de 

uma Educação realmente inclusiva. "Essa é uma das 

formas de colaborar para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais digna, que reconhece e trabalha na 

diversidade de seus cidadãos", afirma a psicopedagoga 

Cláudia Dantas, especialista em adaptação curricular e 

uma das responsáveis pelas fiexibilizações desta 

edição. Ela destaca que criar um ambiente cooperativo 

entre o professor e a turma, respeitar a capacidade de 

cada aluno e acreditar que todos podem avançar juntos 

é essencial. 

  

Leia um dos planos de aula do Especial Matemática no link 

abaixo. Faça ajustes e adapte cada atividade às necessidades 

dos seus alunos. É possível enriquecê-las para deixá-las 

ainda mais desafiadoras e provocativas: 



PLANO DE AULA - MEDINDO OBJETOS ESTÁTICOS  

 

Foto entrevistada: Gabriela Portilho 

Imagem capa: Reprodução 

A hora de estudar sozinho e ver o que aprendeu 

Literatura, muito prazer 
 
 
REPORTAGENS 

PLANEJAMENTO | LIÇÃO DE CASA 

A hora de estudar sozinho e ver o que aprendeu 

Reportagem da edição 243, de junho/julho de 

2011, indicada por Maura Barbosa 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Lição de casa é um assunto recorrente em reuniões com educadores. A 

reportagem foi fundamental para validá-la como um dos meios de proporcionar 

a interação da escola com a família. O trabalho envolve questões como a gestão 

do tempo em sala de aula, o envolvimento dos pais e a revisão das tarefas 

realizadas em casa pelo professor. Com a leitura, foi possível amenizar as 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/medindo-objetos-estaticos
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/61/reportagens/hora-de-estudar-sozinho-e-ver-o-que-aprendeu
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/61/reportagens/literatura-muito-prazer


dúvidas e compreender a importância de criar uma rotina de estudo para os 

alunos." 

Maura Barbosa, consultora de GESTÃO ESCOLAR e 

coordenadora pedagógica de gestão na Comunidade Educativa 

Cedac, em São Paulo. 

  

A hora de estudar 

sozinho e ver o que 

aprendeu 
Quando é desafiadora, a lição de casa desenvolve 

a autonomia do aluno e fornece valiosas 

informações sobre o trabalho do professor 

Texto Elisângela Fernandes. Colaborou Fernanda Salla 

  



 

No Rio Grande do Sul, por exemplo, o nome é tema. Em Minas 

Gerais, para casa. E, em diversos outros estados, a tarefa é 

chamada de lição de casa. Independentemente do nome que 

recebe, quando a atividade é desafiadora e bem elaborada, todos 

saem ganhando. Para o aluno, é o momento de, sozinho, ler, 

pesquisar, verificar o que aprendeu, levantar dúvidas, 

sistematizar conhecimentos e reforçar a aprendizagem - atitudes 

de um estudante cada vez mais autônomo. Para o professor, é 

uma forma de avaliar se os objetivos foram cumpridos, o que a 

turma aprendeu, as diferenças individuais e o que retomar.  

Infelizmente, ainda são comuns as situações em que o dever de 

casa é prescrito simplesmente por tradição, sem que haja uma 

intencionalidade pedagógica. "Em muitos casos, ele é proposto 



apenas como uma obrigação que o aluno precisa cumprir para 

obter a aprovação e até mesmo como uma forma de castigo", 

afirma Tânia de Freitas Resende, docente da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

especialista em lição de casa.  

Apesar de antiga, há muito incorporada à cultura escolar e vista 

como uma extensão natural do trabalho em sala, essa prática 

não recebe a merecida atenção. Assim como qualquer outra 

atividade escolar, a lição de casa precisa ser bem planejada para 

alcançar seus objetivos. Só assim, ela vai efetivamente 

potencializar o trabalho pedagógico e ampliar as oportunidades 

de aprendizado num tempo de trabalho extra-aula.  

  

Para a lição funcionar, é preciso orientar bem o aluno e a 

família  

A dinâmica só dá resultado - é importante lembrar - se o hábito 

de estudar em casa for construído. Cabe à escola criar essa 

rotina ao propor atividades articuladas ao conteúdo visto em 

sala e orientar como elas devem ser feitas pelo aluno, sozinho. 

"A eficácia depende do planejamento feito pelo professor e pela 

coordenação pedagógica, e não da ajuda dos pais", diz Maria 

Eulina Pessoa de Carvalho, docente da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) e especialista no tema.  

Por articular escola e família, muitas vezes a lição de casa se 

torna um foco de conflitos. Entre as queixas mais recorrentes 

dos professores está a falta de participação dos familiares ou a 

sua interferência, realizando e corrigindo as atividades passadas 

para as crianças. Para ajudá-lo a orientar os responsáveis e a 



propor boas atividades para casa, NOVA ESCOLA ouviu 

especialistas e professores que usam bem esse importante 

recurso pedagógico. Confira como devem ser encaminhadas as 

quatro etapas essenciais desse trabalho: planejamento, 

orientação, correção e avaliação. 

  

1. Lição eficiente requer planejamento 

 
"Ao planejar as aulas, também penso nas possibilidades de dever de casa que estão 

articuladas ao conteúdo trabalhado em classe." 

Simone Corrêa Santos Medeiros, professora da EMEF Aníbal Freire, no Rio de Janeiro, 

RJ.  

Foto: Pedro Meyer 



Tudo o que é realizado em sala de aula requer planejamento - e 

com a lição de casa não poderia ser diferente. O segredo é 

propor atividades com objetivos claros e articulados ao 

conteúdo visto em sala. Ao mesmo tempo, esse trabalho não 

deve ser uma mera repetição do que o aluno fez na escola. A 

motivação para realizar uma tarefa está ligada ao nível de 

desafio que ela traz (leia nos destaques da reportagem 

exemplos de atividades bem-sucedidas). Você pode propor 

atividades diferenciadas de acordo com as características da 

turma e até mesmo algo mais individualizado, que aborde 

aspectos em que determinados alunos estão apresentando 

dificuldade.  

Ao realizar o planejamento das aulas, você deve pensar em 

quais atividades relacionadas ao conteúdo a ser trabalhado 

podem ser realizadas em casa pelos estudantes de forma 

autônoma. Além disso, é necessário refletir, buscando antecipar 

possíveis dúvidas dos estudantes e os procedimentos utilizados 

por eles. Dessa forma, a correção e a discussão da atividade em 

sala de aula tornam-se mais produtivas para todos. 

"A complexidade das tarefas e o tempo necessário à sua 

realização têm de estar de acordo com a idade, com os 

conhecimentos construídos e também com o grau de autonomia 

que as crianças e os jovens possuem", defende a professora 

Maria Eulina. Se você pede como tarefa a leitura de um texto 

que foi entregue em sala, a garotada não requer ajuda para 

cumprir o combinado. No entanto, uma pesquisa sobre um tema 

específico, sem indicação de materiais de consulta e de 

explicações sobre os procedimentos a adotar para realizá-la, 



provavelmente vai demandar o socorro dos pais - o que não é 

recomendável.  

Conhecendo bem as condições de vida das crianças e dos 

jovens, você consegue avaliar se uma atividade é viável. Eles 

possuem em casa um espaço propício aos estudos, com uma 

mesa, boa iluminação e sem interferência da TV, por exemplo? 

Precisam comprar algum tipo de material? Quanto isso vai 

impactar no orçamento familiar? Como é a rotina deles fora da 

escola? Se a ideia for um trabalho em grupo, esta é uma 

providência essencial: investigar se os estudantes moram 

próximos uns dos outros e podem ir sozinhos para a casa de 

algum deles ou se precisam dos pais para isso.  

Saber se eles têm livros e acesso à internet é outra tarefa sua. 

Antes de propor uma pesquisa, visite a biblioteca da escola e do 

bairro para avaliar o acervo disponível e leve isso em 

consideração na hora de indicar a bibliografia. Se os alunos não 

têm computador ou acesso à internet em casa, os telecentros e o 

laboratório de informática da escola são ótimas alternativas. A 

escola deve ser sempre um local de estudos quando a criança 

não tem as condições necessárias em casa. "Organizar plantões 

de educadores para atender os alunos é uma ótima estratégia", 

defende Tânia. Para ela, em algumas situações, a escola de 

tempo integral tem se mostrado uma necessidade para assegurar 

um tempo maior de atividades na própria escola. 

LIÇÃO DE CASA 

Identificação de sistemas do corpo humano 

Disciplina Ciências  

Ano 8º  



Planejamento Como parte do trabalho sobre os sistemas do corpo 

humano, a professora planejou uma atividade que possibilitou aos 

alunos revisar o conteúdo e a ela retomá-lo na hora da correção.  

Orientação Os alunos tinham de identificar cada sistema em um 

desenho, resumir suas funções e citar os órgãos que os compõem. O 

livro didático e sites poderiam ser consultados.  

Correção Cada grupo apresentou à turma os resultados encontrados 

durante a realização das atividades e comentou em quais teve 

dificuldade.  

Avaliação A professora verificou que eram poucas as dúvidas sobre o 

tema e, depois de solucioná-las, explicou a integração entre diferentes 

sistemas. 

  

2. Boa orientação garante resultados 

 
"Sempre aponto diferentes caminhos para a solução de uma tarefa. Isso dá mais 

confiança à turma." 

José Oliva de Santana, professor da EMEF Dr. Miguel Vieira Ferreira, em São Paulo, 

SP. 

Foto: Raoni Madalena 

Tornar claros os objetivos da lição de casa e o que se espera do 

estudante já no início do ano diminui possíveis conflitos e 

contribui para aumentar a eficácia do trabalho. Esses 



combinados podem incluir as consequências para quem não 

fizer as atividades e se elas contarão na avaliação.  

Compreender por que a proposta é importante, de que forma 

está articulada ao conteúdo visto em classe e como será 

retomada por você na aula seguinte também contribui para que 

a turma veja sentido nela. "Outro ponto essencial é saber que 

não é preciso acertar tudo, mas sempre tentar, colocando em 

jogo tudo o que aprendeu", enfatiza Christina D'’Albertas, 

professora do Colégio Vera Cruz, em São Paulo.  

De acordo com o pedagogo francês Philippe Meirieu, no 

livro Os Trabalhos de Casa, não basta pedir que os alunos 

estudem determinado tema, por exemplo. É necessário indicar 

meios que permitam a eles verificar se estão no caminho certo - 

o que depende do tipo da atividade, do conteúdo e da disciplina 

trabalhados. Atividades como resumir, tomar notas e selecionar 

e sintetizar informações devem ser realizadas em sala antes de 

ser incorporadas às atividades pedidas para a casa. Com a 

revisão, ocorre o mesmo. Para Meirieu, "rever é reconstruir e 

não simplesmente uma tentativa de recordar conhecimentos 

anteriormente adquiridos". Segundo ele, uma revisão eficaz é 

aquela que possibilita reformular e trabalhar de outras formas 

aquilo que já foi visto.  

Não existe um tempo predeterminado para a orientação dos 

alunos antes de cada lição, mas ele deve ser suficiente para que 

ninguém saia da escola com dúvidas. "No início do ano, no fim 

da aula, repasso as informações várias vezes até ter certeza de 

que todos entenderam. Quando nos aproximamos do último 

bimestre, o tempo da explicação já é bem menor", exemplifica 

Christina.  



Dosar o volume de atividades para a casa é outra dificuldade, 

principalmente para os especialistas, nas séries finais. Para 

contornar a situação e não sobrecarregar a turma com lições das 

diversas disciplinas para o mesmo dia, uma saída é a articulação 

entre os docentes e a coordenação. Por meio de um calendário 

fixado em cada sala, os professores indicam a tarefa e a data de 

entrega. Com os alunos maiores, outro caminho é negociar 

prazos e quantidade com eles próprios, que podem dizer o que 

já foi passado por outros professores. 

LIÇÃO DE CASA 

A participação política hoje e na República Velha 

Disciplina História  

Série 8ª  

Planejamento Após a turma estudar a origem da república na Grécia 

Antiga, o professor propôs atividades para tratar da república popular, 

autoritária e democrática.  

Orientação Os jovens tiveram de entrevistar pessoas idosas sobre 

eleições nos anos 1930, avaliar o programa de um partido atual e 

comparar os dois períodos. Eles receberam uma bibliografia e a lista 

de partidos políticos.  

Correção Os grupos apresentaram as pesquisas, dificuldades e 

conclusões.  

Avaliação Para sanar as dúvidas surgidas, Santana retomou o tema 

com novas abordagens. 

  

3. Correção é hora de tirar dúvidas 



 
"Na correção, avalio o que cada um aprendeu. Todos sabem que não é só para ver quem 

errou ou acertou." 

Diogo Faria, professor do Centro Pedagógico da UFMG, em Belo Horizonte, MG.  

Foto: Leo Drumond/Agência Nitro 

Propor um dever de casa sem que haja a programação de 

retomá-lo em sala é o mesmo que não dar valor a ele. Se o 

professor não irá corrigir, por que o aluno vai fazer? Se a 

realização da tarefa vai contribuir para a nota, nada impede que 

você verifique quem fez ou não, colocando visto no caderno, 

mas não pode parar por aí. A correção é imprescindível, já que 

é o momento de identificar os pontos que precisam ser 

retomados.  



Maria Eulina lembra que nem sempre a correção individual é o 

ideal. Além disso, são poucos os professores que conseguem 

corrigir os deveres de casa de todos, devido ao grande número 

de escolas em que trabalham e de turmas para as quais 

lecionam. Porém essa situação, explica a especialista, não pode 

ser um empecilho para passar atividades para casa e, é claro, 

retomá-las em sala de aula. Há várias estratégias de correção.  

Colocar as respostas no quadro para que as crianças 

simplesmente acompanhem e verifiquem se acertaram ou 

erraram, apesar de comum, não é a melhor opção. A sala 

precisa ter um papel ativo na correção. "Se um aluno leva para 

casa um desafio matemático, em classe ele pode socializar a 

forma como o resolveu e conhecer as soluções encontradas 

pelos colegas. Isso sem que seja preciso apontar uma estratégia 

única e correta", exemplifica Sandra Cristina Dedeschi, 

especialista em relações interpessoais na escola e mestranda em 

Psicologia Educacional pela Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp).  

Outras alternativas: discussão coletiva com autocorreção, em 

que o professor fala com toda a turma sobre a tarefa, levanta 

dúvidas, aponta caminhos e cada um confere no quadro se 

acertou; em duplas ou em grupo, em que cada um avalia a 

atividade do colega, sempre com a supervisão e intervenção do 

docente.  

Se a classe é grande e você quiser fazer a avaliação individual, 

uma alternativa é olhar os cadernos de um grupo a cada semana. 

Dessa forma, também é possível priorizar os que apresentam 

maiores dificuldades de aprendizagem. Mas isso não dispensa a 

correção coletiva.  



"Nesse momento, os alunos podem refletir sobre os conteúdos 

que aprenderam, levantar dúvidas e identificar o caminho que 

percorreram para chegar a determinada conclusão. Assim, 

podem enxergar onde está o problema e elaborar novas 

hipóteses", diz Regina Lico Suzuki, diretora de orientação 

técnica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Para 

você, esse é o momento de avaliar como a atividade foi feita, 

verificar quais foram as dúvidas mais comuns e analisar se a 

proposta estava clara.  

Vale também investigar por que um ou outro não fez a 

atividade. Antes de levar o problema aos pais, a falta do dever 

tem de ser investigada e discutida com o próprio aluno, que, 

assim, passa a se sentir mais responsável. "Professor e aluno 

devem conversar sobre o assunto, pensar nas providências 

necessárias para que isso não ocorra novamente e combinar um 

prazo para a lição atrasada", defende Sandra. Nesse caso, será 

necessário um atendimento individual, já que a atividade já foi 

corrigida pelo restante da turma. Segundo a especialista, 

somente se o problema persistir e o aluno continuar não 

realizando as tarefas os pais devem ser envolvidos. 

LIÇÃO DE CASA 

A escrita dos decimais e os instrumentos de medida 

Disciplina Matemática  

Ano 5º  

Planejamento Faria propôs uma atividade para investigar como os 

alunos escreviam os números decimais e usavam instrumentos de 

medição. Antes, viu se todos tinham trena, fita métrica e régua.  



Orientação A turma recebeu a incumbência de medir a altura, o 

palmo, o pé, o polegar, a cabeça, o pescoço, a panturrilha e a perna de 

cinco pessoas da família e registrar essa medição.  

Correção Aqui não há certo ou errado. Os alunos entregaram os 

valores encontrados, contaram como fizeram a tarefa e suas 

dificuldades. Também citaram os meios mais adequados para medir 

cada parte do corpo.  

Avaliação O professor identificou quem sabia escrever os decimais e 

os que só conheciam os inteiros e, com base nisso, planejou as aulas 

seguintes. 

  

4. Avaliação permite definir rumos 

 
"Com a avaliação da tarefa, consigo verificar não só se os alunos aprenderam mas 

também se meu trabalho está no caminho certo e se preciso retomar algum ponto." 

Jamille Almeida, professora do Colégio Miró, em Salvador, BA.  

Foto: Fernando Vivas 

Os benefícios da lição de casa não são exclusivos do aluno. 

Após a correção feita em sala de aula com toda a turma, você 

tem em mãos uma ótima avaliação do seu trabalho e pode 

perceber quais atividades impactaram positivamente o 

aprendizado da classe e o que é preciso modificar.  

Se muitos alunos não fizeram a tarefa, é preciso investigar onde 

está o problema. A dificuldade pode sinalizar que a maioria não 



entendeu o propósito dela e a forma de concluí-la e, portanto, a 

orientação dada na aula anterior não foi satisfatória. Outras 

vezes, o problema pode estar na própria tarefa, inadequada à 

realidade do aluno - por exemplo, quando pede a leitura de uma 

publicação que não está disponível na biblioteca da escola ou na 

internet e há a necessidade de comprar o exemplar.  

Já se as condições estavam garantidas, o enunciado 

perfeitamente compreendido e, mesmo assim, a turma errou 

muito, não é o fim do mundo. Essa informação é valiosa e 

indica o que precisa ser ensinado novamente e quais conteúdos 

você terá de retomar. Isso, é claro, sempre com novas 

abordagens. "Qualquer obstáculo identificado na tarefa deve ser 

problematizado coletivamente em sala de aula. Isso é essencial 

para que a garotada realmente aprenda os conteúdos do 

currículo", explica Christina D'Albertas.  

Vale ficar atento também à possibilidade de o dever de casa 

sempre estar correto, mas em sala os alunos apresentarem 

dificuldades. Isso pode ser o indício de que eles tiveram ajuda 

dos pais ou de outras pessoas na realização da tarefa (por 

exemplo, quando uma criança em processo de alfabetização 

escreve em sala palavras com erros de ortografia - o que é 

esperado - e traz de casa textos sempre corretos). Nesse caso, 

vale perguntar para a criança se alguém a ajudou a corrigir e, se 

a resposta for afirmativa, conversar com os pais para que não 

intervenham e não peçam que ela apague e copie da forma 

certa. Se isso ocorre, perde-se uma boa oportunidade de 

trabalhar os erros recorrentes em novas atividades que podem 

beneficiar toda a turma.  



"São poucos os educadores que usam a lição de casa para fazer 

a avaliação contínua da aprendizagem individual e de toda a 

turma", alerta Maria Eulina, com base em suas pesquisas sobre 

o tema. Para ela, o retorno dos alunos sobre como foi feita a 

atividade, as dificuldades encontradas no momento em que 

estavam sozinhos e se receberam ajuda são informações 

riquíssimas para o professor. "É preciso garantir na sala de aula 

um ambiente de respeito, abertura e acolhimento para que eles 

se sintam seguros em expressar as dúvidas que surgiram durante 

a realização dos deveres", defende Tânia. Dessa forma, não só 

os estudantes são avaliados mas você também pode ter 

importantes indicadores sobre a adequação de seu trabalho. 

LIÇÃO DE CASA 

A relevância dos dados nos textos informativos 

Disciplinas Ciências e Língua Portuguesa.  

Ano 5º  

Planejamento Ao analisar textos informativos sobre animais, 

produzidos nas aulas de Ciências sobre meio ambiente, a professora 

verificou que eles traziam poucas informações sobre a cobertura 

corporal das aves. Por isso, propôs à turma uma pesquisa e uma nova 

produção de texto.  

Orientação A meninada teve de buscar dados em textos informativos 

sobre o tema sugeridos pela professora, sublinhar informações 

específicas e relevantes, tomar notas e resumi-las.  

Correção Em duplas, os alunos trocaram suas anotações e elegeram 

quais dados mais relevantes seriam usados nos textos. Em seguida, 

durante a discussão, Jamille levantou questões específicas sobre as 

características e as funções da cobertura corporal das aves.  

Avaliação As atividades para casa possibilitaram à professora 

identificar as dificuldades dos alunos e os critérios utilizados por eles 



ao selecionar informações. Com uma nova atividade e discussão, ela 

observou que as crianças estavam mais preparadas para retomar os 

textos informativos, revisando-os e incluindo os novos dados sobre a 

cobertura da pele das aves. 

  

 

CONVERSAR COM OS PAIS É CONDIÇÃO 

PARA O SUCESSO DA TAREFA 

As famílias precisam saber qual o papel delas: ajudar o 

filho a criar uma rotina de estudos e nunca realizar nada 

por ele. 

Ao mesmo tempo que é um elo entre a escola e a família, a 

lição de casa também pode representar um ponto de conflito 

entre as duas instâncias. Os professores se queixam de que os 

alunos não fazem as tarefas e que seus pais não cobram isso 

deles. Outras vezes, que os pais fazem o trabalho no lugar das 

crianças. Do lado das famílias, as maiores reclamações são 

sobre atividades que a garotada não consegue realizar sozinha. 

Ao conversar com os responsáveis logo nas primeiras reuniões 

do ano, você evita alguns problemas. Veja a seguir.  

 O que evitar Que os pais interfiram na lição, façam 

correções ou as próprias atividades pelos filhos.  

 O que fazer Dar orientação sobre o papel deles nesse 

assunto: reservar um local e um horário para o estudo 

(prevendo momentos de lazer e descanso), assim como 

cobrar, motivar e incentivar a sua realização. Explique que 

um dos objetivos da atividade é promover a autonomia do 



aluno e que, portanto, é ele quem tem de fazê-la.  

  

 O que evitar Culpar as famílias de omissão no 

acompanhamento da vida escolar dos filhos sem saber em 

que situação vivem.  

 O que fazer Investigar quais são as condições de vida e o 

nível sociocultural das famílias para avaliar o tipo de 

acompanhamento escolar que elas podem proporcionar 

aos filhos.  

  

 O que evitar Culpar o aluno por não ter feito uma tarefa 

que exija a consulta a livros e a internet se ele não possui 

esses recursos em casa.  

 O que fazer Consultar as famílias a respeito da 

possibilidade de conseguir o material necessário ou 

acompanhar os filhos na visita a bibliotecas e telecentros 

quando a tarefa envolver pesquisas. Levar em conta que 

nem sempre há pessoas em casa com disponibilidade de 

tempo para isso.  

  

 O que evitar Reclamar com a família a cada vez em que 

uma lição não é entregue.  

 O que fazer Dizer aos pais que, se não consegue fazer o 

trabalho, a criança deve informar isso a você, na aula 

seguinte, e que a dificuldade não é motivo para castigos e 

punições - que não contribuem para a aprendizagem.  

  

 O que evitar Cobrar dos pais uma ação mais efetiva deles 

para que a criança aprenda.  



 O que fazer Garantir que a aprendizagem dos alunos 

ocorra na escola, que é responsável por isso. Mesmo que 

os pais tenham conhecimento sobre o conteúdo da tarefa, 

provavelmente eles não possuem conhecimento 

pedagógico. A tarefa de ensinar é sua, professor. 

QUER SABER MAIS? 
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REPORTAGENS 

INCLUSÃO 

É possível resolver 

Reportagem da edição 244, de agosto de 2011, 

indicada por Marcos Roberto da Conceição 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 



 

"A reportagem mostra que a inclusão nas escolas sempre foi um desafio e ainda 

é. Mesmo com tantos problemas como falta de infraestrutura e de preparo 

técnico, não faltou determinação e trabalho em equipe nos exemplos relatados. 

Os educadores tiveram iniciativa e fizeram acontecer. Isso me inspirou a criar 

oportunidades para que os alunos nessas condições, dentro de seus limites, 

realizem as atividades e se envolvam nas aulas de Educação Física." 

Marcos Roberto da Conceição, professor de Educação Física. 

  

É possível resolver 
Educadoras compartilham a experiência de 

ensinar alunos com necessidades educacionais 

especiais. As soluções sempre envolvem o 

trabalho em equipe 

Texto Bianca Bibiano. Colaborou Elisângela Fernandes. 

  



 
"Não me sinto sozinha nesse trabalho de inclusão. Conto com uma auxiliar em sala para 

dar conta de toda a turma e tenho a parceria da responsável pelo AEE. Juntas, pensamos 

nas melhores soluções para que Isabelly avance." 

Roberta Martins Braz Villaça, professora da EMEB Helena Zanfelici da Silva, em São 

Bernardo do Campo, SP. 

Foto: Raoni Maddalena 

Ensinar crianças e jovens com necessidades educacionais 

especiais (NEE) ainda é um desafio. Nos últimos dez anos, 

período em que a inclusão se tornou realidade, o que se viu foi a 

escola atendendo esse novo aluno ao mesmo tempo que 

aprendia a fazer isso. Hoje ainda são comuns casos de 

professores que recebem um ou mais alunos com deficiência ou 

transtorno global do desenvolvimento (TGD) e se sentem 

sozinhos e sem apoio, recursos ou formação para executar um 



bom trabalho. Dezenas de perguntas recebidas por NOVA 

ESCOLA tratam disso. Mas a tendência, felizmente, é de 

mudança - embora lenta e ainda desigual. A boa-nova é que em 

muitos lugares a inclusão já é um trabalho de equipe. E isso faz 

toda a diferença. 

A experiência de Roberta Martins Braz Villaça, da EMEB 

Helena Zanfelici da Silva, em São Bernardo do Campo, na 

região metropolitana de São Paulo, comprova isso. Entre seus 

24 alunos da pré-escola está Isabelly Victoria Borges dos 

Santos, 5 anos, que tem paralisia cerebral. Apesar do 

comprometimento motor, a menina tem a capacidade cognitiva 

preservada. Na escola desde o ano passado, ela participa de 

todas as atividades. "Os conteúdos trabalhados em sala são os 

mesmos para ela. O que eu mudo são as estratégias e os 

recursos", explica a professora.  

Isabelly se comunica por meio da expressão facial. Com um 

sorriso ela escolhe as cores durante uma atividade de pintura. 

No parque, com a ajuda das placas de comunicação, decide se 

quer brincar de blocos de montar ou no escorregador. Nas 

atividades de escrita, indica quais letras móveis quer usar para 

formar as palavras e já reconhece o próprio nome. "Ela tem 

avançado muito e conseguido acompanhar a rotina escolar", 

comemora a professora.  

Roberta não está sozinha nesse trabalho. Ela conta com o apoio 

diário de uma auxiliar, que a ajuda na execução das atividades, 

na alimentação e na higiene pessoal de Isabelly. Outra parceira 

é a professora do atendimento educacional especializado 

(AEE). Num encontro semanal de uma hora, elas avaliam as 



necessidades da menina, pensam nas estratégias a utilizar e 

fazem a adaptação dos materiais.  

Inaugurada em 2001, a escola em que Roberta leciona já foi 

construída levando em conta a inclusão: o projeto previa um 

elevador e um espaço para uma futura sala de recursos. Mas daí 

a funcionar com qualidade, com materiais diversos e uma 

equipe afinada, foi um longo caminho. "Somente em 2005 

passamos a contar com estagiários e auxiliares em sala", lembra 

a diretora, Maria do Carmo Tessaroto.  

Gestores preocupados com a questão e que buscam recursos e 

pessoal de apoio fazem da inclusão um projeto da escola. Dessa 

forma, melhoram as condições de trabalho dos professores, que 

passam a atuar em conjunto com um profissional responsável 

pelo AEE, a contar com diferentes recursos tecnológicos e a ter 

ciência de que o aluno com deficiência ou TGD não é 

responsabilidade exclusivamente sua. Com a parceria da 

família, as possibilidades de sucesso são ainda maiores, como 

você verá a seguir. Com base nas experiências de professoras 

que atendem alunos com NEE, respondemos às seis perguntas 

mais recorrentes enviadas à redação. Essas educadoras 

certamente indicarão caminhos para você que, como elas, 

trabalha para fazer a inclusão de verdade. 

  

Que medidas posso tomar quando recebo um 

aluno com deficiência em uma turma numerosa? 



 
"Conseguir com a secretaria de Educação a diminuição do número de alunos na sala e 

um educador auxiliar é um apoio fundamental. Esses recursos permitem atender não só 

os alunos que têm NEE mas também toda a turma de maneira mais efetiva." 

Sueli Alves, professora da EMEB Helena Zanfelici da Silva, em São Bernardo do 

Campo, SP. 

Foto: Raoni Maddalena 

Ainda não existe uma lei nacional que obrigue a redução de 

alunos em classes que tenham crianças com NEE. Em algumas 

secretarias de Educação, entretanto, isso já ocorre, como na de 

Cuiabá e na de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo - 

nesta, a lista de chamada pode ter cinco nomes a menos. Por 

isso, a primeira coisa a fazer é verificar se a secretaria de 

Educação a que você está vinculado é uma delas.  

A professora Sueli Alves, de São Bernardo do Campo, foi 

beneficiada pela medida. Na EMEB Helena Zanfelici da Silva, 

onde ela leciona, as salas têm em média 30 estudantes e a dela, 

um 2º ano, tem 23 - três deles com NEE. Por causa de Ageu 

Soares de Oliveira, 9 anos, autista, ela também tem o auxílio de 

uma estagiária de inclusão, Leda Aparecida da Silva Costa, 

solicitada à rede. "Ele precisa de alguém que incentive sua 

comunicação e o ajude no trabalho com os colegas. Essa 

educadora contribui para tornar efetiva a participação dele em 

todas as atividades", explica Sueli. "Com a parceria, aos 

poucos, conseguimos que ele se interessasse mais pelos 



conteúdos e passasse a interagir com os outros estudantes." 

Após o rearranjo, a professora conseguiu potencializar o 

trabalho, do planejamento à realização das tarefas em classe. 

"Agora tenho mais tempo para organizar a turma e observar as 

dificuldades de cada um mais de perto."  

Ter o tamanho da turma reduzido e contar com um auxiliar é 

um benefício essencial para que a Educação inclusiva funcione. 

Infelizmente, muitas vezes é difícil e demorado obter isso com 

as redes. "Nos locais em que não é essa a realidade, o professor 

costuma se sentir sozinho em sala de aula", afirma Sonia 

Casarin, docente da pós-graduação em Educação Inclusiva do 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, em São Paulo. Em 

casos como esses, que ainda são maioria, a especialista sugere 

dividir a sala em grupos produtivos, aproveitando a 

competência de cada um. "Ao colocar para trabalhar juntos 

alunos com saberes diferentes, é possível beneficiar todos, e não 

somente os que têm NEE", afirma Sonia. 

  

Como conseguir recursos quando a escola não tem 

sequer a infraestrutura adequada? 

 



"Buscar soluções conjuntas, com os demais professores e gestores, é o melhor caminho. 

Assim, a escola pode obter os materiais necessários e cursos de formação junto à 

secretaria de Educação, ao MEC ou a outras entidades da área que existam na cidade." 

Ozana Vera Giorgini de Carvalho, professora da sala de recursos da EM Vasco Pinto da 

Fonseca, em Contagem, MG.  

Foto: Leo Drumond/Nitro 

Conversar com a equipe gestora para verificar o que pode ser 

resolvido pela escola e o que precisa ser solicitado à rede são os 

primeiros passos. Ozana Vera Giorgini de Carvalho, professora 

da sala de recursos, lembra o caminho percorrido pela EM 

Vasco Pinto da Fonseca, em Contagem, na região metropolitana 

de Belo Horizonte, desde 2006, quando começou a inclusão. A 

escola recebeu alunos surdos e nenhum docente sabia a Língua 

Brasileira de Sinais (libras). Foram meses até que a secretaria 

enviasse um professor bilíngue e um intérprete para que o 

trabalho ocorresse de forma adequada. "Em 2009, 97% da 

comunidade escolar tinha conhecimentos básicos para se 

comunicar com os surdos", conta Ozana.  

Para melhorar sua atuação, a escola buscou alternativas. 

Inscreveu-se no prêmio Minha Escola Cresce, do Instituto 

Arcor do Brasil, e foi uma das ganhadoras em 2008 e 2010. 

Assim, conseguiu comprar notebooks, computadores e jogos. 

Com a secretaria municipal, obteve uma mesa eletrônica que 

auxilia na alfabetização de alunos surdos, além de cegos e com 

baixa visão, que passou também a atender.  

Para conseguir uma sala de recursos, Ozana inscreveu a escola 

no prêmio Experiências Educacionais Inclusivas, do Ministério 

da Educação (MEC). "Não ganhamos, mas nosso trabalho foi 

reconhecido e, por isso, nos deram a sala este ano." Ali, ela 

atende alunos como Caio Marcio Fernandes, 12 anos, surdo. O 

garoto, que está no 3º ano, realiza com a orientação dela 



atividades para desenvolver o condicionamento das mãos, 

fundamental na aprendizagem de libras.  

As unidades que ainda estão montando sua infraestrutura têm 

uma alternativa: o Programa de Implantação de Salas de 

Recursos Multifuncionais do MEC. A solicitação deve ser feita 

pela secretaria de Educação via Sistema de Gestão Tecnológica 

(Sigetec) do Ministério. Kátia Regina Caiado, docente da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sugere ainda 

outro caminho se a necessidade for de materiais de apoio e 

formação continuada para os professores: "As escolas devem 

procurar, em sua comunidade, entidades como a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que têm unidades em 

todos os estados, com exceção de Roraima". 

  

Como deve ser a articulação entre o professor da 

sala e o responsável pelo AEE? 

 
"A troca de informações deve ser diária. Sempre que surgia uma dúvida ou necessidade 

em sala, levava para a responsável pelo AEE e, juntas, pensávamos em soluções. Dessa 

forma, o progresso das crianças se intensifica e a avaliação se aprimora." 

Michelly da Conceição Pinheiro, diretora do Espaço de Desenvolvimento Infantil 

Professora Simone Sousa Pimentel, no Rio de Janeiro.  

Foto: Andrea Marques/Fotonauta 



Reuniões diárias são o meio ideal de comunicação entre os dois. 

A estratégia se mostrou eficiente na atuação de Michelly da 

Conceição Pinheiro e Renata Torres de Souza. Até o mês de 

junho, elas trabalharam em conjunto para garantir a inclusão 

dos alunos com NEE na EM Tia Ciata, no Rio de Janeiro - 

Michelly acaba de assumir a direção de outra unidade.  

O objetivo da dupla era buscar soluções específicas para cada 

um: Michelly, professora da turma do 5º ano, informava o 

conteúdo que ia trabalhar e as dificuldades da criança para 

Renata, a responsável pelo AEE. Ela, por sua vez, pensava em 

materiais alternativos a serem usados em aula.  

Luana Silva de Sousa, 12 anos, parcialmente surda, melhorou a 

capacidade de comunicação após Renata demonstrar a Michelly 

que falar de frente para a menina facilitava a leitura labial. 

Juntas elas também adaptaram as atividades para Erick Edson 

Lopes de Souza Reynol, 12 anos, que possui baixa visão e 

TGD. As provas são igualmente elaboradas em parceria. Com a 

presença de Renata, os alunos têm outros recursos para fazer a 

atividade no próprio ritmo.  

Michelly conta que a avaliação dos estudantes melhorou com o 

apoio da colega. "Aprendi a perceber avanços que antes não 

eram tão claros, como a maneira de Erick pegar no lápis ou os 

traços mais precisos em seus desenhos." A dificuldade apontada 

por ela é recorrente. Isso porque a avaliação de estudantes com 

NEE é flexibilizada, planejada com base nas expectativas de 

aprendizagem de cada um. "É preciso traçar objetivos de acordo 

com o que cada um sabe e desenvolver meios que o ajudem a 

acompanhar o grupo", explica Roberta Galasso, docente da pós-

graduação em Inclusão da Universidade de São Paulo (USP).  



Para que essa articulação ocorra, é preciso tempo para planejar 

conjuntamente. Porém é bastante comum a situação em que o 

professor da turma e o da sala de recursos trabalham em 

períodos opostos - justamente para atender os alunos no 

contraturno. Quem não tem a oportunidade de um contato 

pessoal diário, como Michelly e Renata tinham, deve trocar e-

mails ou telefonemas. Até mesmo um caderno, levado pela 

própria criança, pode ser um meio de comunicação entre os dois 

profissionais. 

  

Qual a melhor maneira de lidar em sala de aula 

com situações-limite? 



 
"Conhecer bem a criança é o primeiro passo. Outra ação igualmente importante é 

envolver os demais professores e funcionários da escola, além dos colegas de classe, em 

ações que a ajudem a se organizar. Com a atenção de todos, é mais fácil incluí- la na 

rotina." 

Andréa Ruffo, professora da CEMEI Deputado João Herrmann Neto, em Campinas, 

SP.  

Foto: Raoni Maddalena 

Para enfrentar momentos que fogem da rotina, o caminho é 

compreender que as crianças têm características específicas e 

procurar conhecer bem cada uma delas. Foi assim que a 

professora Andréa Ruffo, do CEMEI Deputado João Herrmann 

Neto, em Campinas, a 96 quilômetros de São Paulo, iniciou o 

trabalho com o objetivo de garantir que Mariane Moreira de 

Lima, 4 anos, que tem deficiência intelectual, permaneça em 

sala com os colegas. Andrea percebeu que valorizar regras e 



combinados é um ótimo meio de evitar as saídas repentinas 

dela. "Diariamente, defino com todos a programação do dia e os 

momentos de ir ao parque ou ao refeitório, por exemplo", 

comenta. Segundo ela, ainda que Mariane tenha o próprio 

ritmo, houve muitos avanços com essas conversas, pois aos 

poucos a menina tem tomado consciência de que precisa estar 

com o grupo.  

A estratégia de Andréa inclui ainda envolver a equipe da escola 

para que as regras continuem valendo mesmo se ela não está 

por perto. Quando Mariane chegou ao CEMEI, em 2010, a 

equipe escolar não a tratava como os demais. "Todos gostam 

muito dela e achavam graça em suas estripulias." Hoje, se 

algum professor ou funcionário a vê passando pelo corredor, 

logo pede que volte à sala. As crianças também são parceiras de 

Andréa no desafio de ajudar a garota a integrar-se durante as 

atividades. Quando ela derruba os blocos de montar que estão 

sendo usados pelos colegas, todos já entendem melhor a 

situação e a orientam para remontar as peças com eles.  

Além de escapadas - como as de Mariane -, Maria da Paz 

Castro, docente do Centro de Formação da Escola da Vila, em 

São Paulo, afirma que são comuns no dia a dia de quem tem 

alunos com NEE situações em que eles começam a gritar. "A 

atitude mais acertada, nesse caso, é esperar que a criança se 

organize novamente e retome o que estava fazendo. Quanto 

mais gente houver em volta dela, mais aflita ela ficará." Nesses 

momentos, é importante dar a ela uma atenção individual. Outro 

educador deve acompanhar a turma na realização da atividade 

até que o professor retorne com a criança para a sala. 

  



Como a tecnologia pode melhorar a aprendizagem 

de alunos com deficiência? 

 
"A tecnologia pode ser uma grande parceira no processo de inclusão. Se planejada 

conjuntamente entre o professor e o responsável pelo AEE, de acordo com as 

necessidades de cada aluno, ela amplia a possibilidade de ele realizar as atividades 

propostas em sala." 

Daniela Rodriguez Mariano, professora de AEE da EBM Intendente Aricomedes da 

Silva, em Florianópolis.  

Foto: Eduardo Lyra 

Existem inúmeros materiais que podem auxiliar o aluno com 

NEE. Desde um lápis adaptado até um software, tudo é 

tecnologia. O desafio é descobrir o que existe ou pode ser 

criado para beneficiar cada criança. Na EBM Intendente 

Aricomedes da Silva, em Florianópolis, os softwares que 

ajudam na comunicação alternativa têm sido uma importante 

ferramenta para Daniela Rodriguez Mariano, responsável pelo 

AEE. A comunicação por imagens é o meio utilizado pelos 

professores para trabalhar os conteúdos com Vinícius Souto de 

Souza, 14 anos, aluno do 8º ano que tem paralisia dos membros 

inferiores (mielomeningocele) e é surdo.  

Em parceria com os professores e uma auxiliar, Daniela utiliza 

um software que facilita a seleção e a padronização de imagens 

de acordo com os conhecimentos do garoto e o assunto a ser 

trabalhado. As figuras são colocadas em um vocalizador - 



aparelho que emite voz gravada ou sintetizada -, que permite 

aos demais estudantes e ao professor ouvir as respostas dele. 

"São grandes os avanços em relação à rotina e ele já consegue 

trabalhar em grupo."  

Nem sempre o acesso a tecnologias como a usada por Daniela 

está garantido na escola, mas há alternativas, como as pranchas 

de comunicação feitas com desenhos ou fotos. Quem leciona na 

sala regular pode indicar seus objetivos para o responsável pelo 

AEE. Com base nisso, ela seleciona imagens adequadas ao que 

será trabalhado. Esse profissional é sempre o mais indicado 

para pensar em novos recursos, que podem ser testados no 

contraturno e, depois de comprovada sua eficácia, 

demonstrados para o professor da sala. "A busca por essas 

tecnologias é um trabalho individualizado, que se baseia no 

cotidiano do aluno e no que ele demanda ao longo do tempo em 

que está na escola", explica Rita Bersch, fisioterapeuta e 

coordenadora do curso de especialização em AEE da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

  

Como explicar às famílias que é preciso adequar o 

currículo às necessidades dos filhos? 



 
Abrir as portas da escola para o diálogo é o primeiro passo para diminuir a resistência 

inicial dos pais. Em encontros periódicos com eles e a professora da sala de recursos, 

explico como são definidos os conteúdos a serem trabalhados e de que forma isso vai 

ser feito. 

 

Priscila Freitas Lopes, professora do 4º ano da EE Edson Mambelli, em Taboão da 

Serra, SP. 

 

Foto: Raoni Maddalena 

Encontros periódicos, nos quais o professor explica em que se 

baseiam as adaptações nos conteúdos e nos materiais, feitas 

para atender às necessidades da criança, são indicados. A 

professora do 4º ano Priscila Freitas Lopes adotou esse 

procedimento na EE Edson Mambelli, em Taboão da Serra, na 

região metropolitana de São Paulo. As famílias dos estudantes 



com NEE acreditavam que, por não seguirem o mesmo 

currículo dos demais, os filhos seriam prejudicados.  

Priscila passou a organizar com esses pais encontros paralelos 

às reuniões bimestrais. Marisa Pinto Freitas de Miranda Borba, 

professora da sala de recursos, também é convidada. Para 

Solange Oliveira Rodrigues Faria, mãe de Thomas Rodrigues 

Faria, 12 anos, que tem deficiência visual, Priscila esclareceu, 

por exemplo, que em Geografia, ele aprende o mesmo que os 

colegas, mas, com a ajuda de um mapa em relevo, desenvolvido 

em parceria com o AEE. Priscila reconhece que nem sempre é 

possível organizar reuniões assim que surge um problema. 

"Quando necessário, aposto em encontros individuais para que 

os responsáveis notem os avanços do filho e colaborem com o 

desenvolvimento dele." 

É importante explicar à família que a adaptação do currículo 

não é definida pela deficiência, mas pelo repertório e pelos 

conhecimentos do estudante. "Essa questão deve ser abordada 

para não gerar frustração para o aluno e os pais", explica Liliana 

Kaufmann, docente da Universidade de Buenos Aires. 

QUER SABER MAIS? 

CONTATOS  

CEMEI Deputado João Herrmann Neto, tel. (19) 3261-4147  

EBM Intendente Aricomedes da Silva, tel. (48) 3284-5790  

EE Edson Mambelli, tel. (11) 4771-6765  

EMEB Helena Zanfelici da Silva, tel. (11) 4354-0121  

EM Tia Ciata, tel. (21) 2224-7649  

EM Vasco Pinto da Fonseca, tel. (31) 3363-248 

Foto entrevistado: Arquivo pessoal / Marcos Roberto da 

Conceição 
 



REPORTAGENS 

POLÍTICAS PÚBLICAS | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

No meio do caminho havia (muitas) pedras 

Reportagem da edição 244, de agosto de 2011, 

indicada por Roberto Catelli 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"No Ensino Médio, 2/3 da matrícula da EJA são de pessoas de 18 a 29 anos. 

Outra parte significativa de 15 a 18 anos está no Fundamental. A escola ainda 

produz exclusões e a modalidade se tornou um possível espaço de inclusão para 

esses alunos. A pergunta que fica é: 'Por que tantos jovens estão deixando a 

escola regular para e se tornar um público da EJA? '. Tratar da Educação de 

Jovens e Adultos hoje é também discutir a juventude e seus significados no que 

se refere ao sistema educacional." 

Roberto Catelli, coordenador da Unidade de Educação de 

Jovens e Adultos da ONG Ação Educativa, em São Paulo. 

  



No meio do 

caminho havia 

(muitas) pedras 
Conheça os motivos que fazem com que 

adolescentes estudem na Educação de Jovens e 

Adultos 

Texto Elisângela Fernandes. Colaboraram Anderson Moço, de Juazeiro do 
Norte, CE, Aurélio Amaral, de Sertãozinho, SP, Beatriz Vichessi, de 

Marabá, PA, Rodrigo Ratier, de Teresina, PI, e Verônica Fraidenraich,de 

Curitiba, PR 

  



 

A presença de adolescentes na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) no Ensino Fundamental é preocupante: quase 20% dos 

matriculados têm de 15 a 17 anos. O número de alunos dessa 

faixa etária na modalidade não tem sofrido grandes variações 

nos últimos anos, apesar da queda no total de matrículas 

(28,6%). Dados da Ação Educativa com base nos Censos 

Escolares indicam que, em 2004, eram 558 mil estudantes e, em 

2010, 565 mil. O cenário tem chamado a atenção dos 

especialistas da área. Por que esses adolescentes estão 

frequentando a modalidade, em vez de estar na Educação 

Básica regular? São vários os motivos (leia na última página os 

depoimentos de 13 estudantes). Alguns extrapolam os muros da 

escola, enquanto outros têm a ver diretamente com a qualidade 



da Educação, ou seja, envolvem o Ministério da Educação 

(MEC), secretarias municipais e estaduais, gestores e, é claro, 

os professores que lecionam na modalidade.  

Três grandes questões sociais fazem com que, todos os anos, 

muita gente desista de estudar ou então deixe a sala de aula 

temporariamente:  

 Vulnerabilidade Muitos estudantes enfrentam problemas 

como a pobreza extrema, o uso de drogas, a exploração 

juvenil e a violência. "A instabilidade na vida deles não 

permite que tenham a Educação como prioridade, o que os 

leva a abandonar a escola diversas vezes. Quando voltam, 

anos depois, só resta a EJA", diz Maria Clara Di Pierro, 

docente da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo (USP).  

 Trabalho A necessidade de compor a renda familiar faz 

com que muitos alunos deixem o Ensino Fundamental 

regular antes de concluí-lo. O estudo Jovens de 15 a 17 

Anos no Ensino Fundamental, publicado este ano na série 

Cadernos de Reflexões, do MEC, revela que 29% desse 

público que está matriculado do 1º ao 9º ano já exerce 

alguma atividade remunerada, sendo que 71% ganham 

menos de um salário mínimo. A dificuldade de conciliar 

os estudos com o trabalho faz com que mudar para as 

turmas da EJA, sobretudo no período noturno, seja a única 

opção.  

 Gravidez precoce A chegada do primeiro filho ainda na 

adolescência afasta muitos da sala de aula, principalmente 

as meninas, que param de estudar para cuidar dos bebês e, 

quando conseguem, retornam à escola tempos depois, para 

a EJA. Assim, não estudam com colegas bem mais novos 



e concluem o curso em um tempo menor. Segundo a 

Fundação Perseu Abramo, 20% dos meninos que largaram 

os estudos tiveram o primeiro filho antes dos 18 anos. 

Entre as mulheres, esse porcentual é de quase 50%. 

Dessas, 13% se tornaram mães antes dos 15 anos, 15% aos 

16 anos e 19% aos 17 anos. 

  

O sistema educacional e seus problemas  

Os demais motivos que levam a garotada a se matricular na EJA 

têm a ver com a falta de qualidade do sistema de ensino e suas 

consequências:  

 Reprovação e evasão O estudo do MEC aponta que a 

repetência de 17,4% na 7ª série e 22,6% na 8ª série só não 

é maior devido ao aumento da evasão escolar. Em 2005, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) divulgou que a taxa de evasão 

cresce continuamente ao longo dessa etapa de Educação 

(na 1ª série é de 1%, na 5ª de 8,3%, e na 8ª de 14,1%).  

 Distância da escola no campo Reunir alunos da zona 

rural em uma só escola-núcleo é uma saída das redes para 

garantir que os professores alcancem o número mínimo de 

aulas e reduzir os gastos com infraestrutura e transporte. 

Isso, no entanto, nem sempre é positivo para muitos dos 

alunos: a distância passa a ser mais um empecilho para 

que sigam estudando.  

 Desmotivação Sem se interessar pelo que a escola 

oferece, vários adolescentes deixam de frequentar as aulas 

e só tempos depois retornam, cientes da importância dos 

estudos. Não só o currículo mas também a forma como ele 



é trabalhado provocam o desinteresse. "Às vezes, 

frequentar a igreja ou assistir à televisão são atividades 

mais atraentes do que o conteúdo das disciplinas", diz 

Eliane Ribeiro Andrade, professora da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Adequar as aulas às necessidades dos alunos que 

têm mais de 15 anos e ainda estão no Ensino 

Fundamental, e não esperar que o contrário ocorra, é um 

desafio. "Isso é possível quando são propostas diferentes 

estratégias para ajudá-los a superar as dúvidas e 

dificuldades do cotidiano", explica Cleuza Repulho, 

presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (Undime) e secretária de Educação de São 

Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.  

 Decisão do gestor Trata-se da atitude irresponsável de 

empurrar casos considerados problemáticos para as turmas 

de EJA. Dessa forma, os diretores buscam se livrar da 

indisciplina e evitar que os resultados da escola nas 

avaliações externas piorem, o que impacta o cálculo do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Um verdadeiro processo de higienização do Ensino 

Fundamental, que reconhece as turmas de EJA como algo 

menor e sem importância. Para superar o problema, é 

preciso investir em formação e conscientização dos 

gestores. 

  

Solução para o problema está distante  

Segundo Roberto Catelli Júnior, coordenador de projetos da 

Ação Educativa, a procura dos adolescentes entre 15 e 17 anos 

por vagas na modalidade deve se manter por um bom tempo, já 



que a taxa de conclusão do Ensino Fundamental na idade 

correta é muito baixa. Para ter uma dimensão do problema, 

somente seis em cada dez estudantes de 16 anos concluíram o 

9º ano ou a 8ª série em 2009, segundo o movimento Todos pela 

Educação. "Os jovens que estão na EJA hoje já passaram pela 

escola regular e ela, por sua vez, não deu conta de garantir a 

eles a aprendizagem. Tempos depois, esses adolescentes 

retornam, dando mais uma chance para a instituição, que não 

pode desperdiçá-la", diz Cleuza.  

Também podem estar entre os alunos da modalidade nos 

próximos anos aqueles que estão fora da escola atualmente. O 

mais recente levantamento a respeito feito pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef) revela que 570 mil 

meninas e meninos entre 7 e 14 anos estão excluídos do sistema 

educacional brasileiro. Na população entre 15 e 17 anos, é cerca 

de 1,5 milhão.  

Em 2007, o Conselho Nacional de Educação (CNE) discutiu a 

possibilidade de elevar para 18 anos a idade mínima para o 

ingresso no Ensino Fundamental da EJA (hoje, é exigido ter 15 

anos). A medida, que tinha como objetivo proibir o ingresso de 

adolescentes na modalidade, não foi aprovada pelo MEC. Para 

Elaine, da UFRJ, a decisão foi acertada. "Em um mundo ideal, a 

proposta é muito boa. Mas não podemos tirar a oportunidade de 

milhares de adolescentes de estudar. Quanto mais 

possibilidades de atender essa população, maiores as chances de 

garantir a permanência na escola e a conclusão dos estudos."  

Assim, colocá-los muitas vezes em turmas em que estudam 

colegas idosos não chega a ser um problema. Quando a gestão 

funciona, os professores são bem formados e o currículo é 



organizado levando em conta a pluralidade de idades, o clima 

pode ser harmonioso, e o contato com pessoas de idades 

diferentes positivo. Quando o jovem está sozinho em meio a 

colegas mais velhos, no entanto, sente falta de se relacionar 

com pessoas da mesma faixa etária. "Não há regra. O problema 

é que nem sempre os professores estão preparados para resolver 

os problemas que surgem, como conflitos de opiniões entre 

gerações diferentes", explica Maria Clara, da USP.  

No âmbito mais amplo, no que se refere à gestão do sistema, os 

governos municipal, estadual e federal precisam atuar em 

conjunto com as secretarias de Educação para atacar os 

problemas relacionados à vulnerabilidade, à gravidez na 

adolescência e ao ingresso precoce no mercado de trabalho. E 

as secretarias, em parceria com as escolas, devem trabalhar para 

reduzir o tamanho das turmas para atender todos de modo 

adequado, assegurar o transporte escolar, selecionar material 

didático específico e garantir a formação dos professores. Este 

ano, há mais de 18 mil vagas em cursos para quem leciona para 

EJA, diz Carmem Gatto, coordenadora da modalidade no MEC. 

Ignorar a urgência dessas tarefas só vai fazer com que a 

situação piore e comprometa as poucas boas notícias da área, 

como a pequena taxa atual do analfabetismo entre 15 e 18 anos, 

cerca de 1,5%. 

  

Estudantes da EJA explicam seus motivos 



 

Trabalho "Comecei a trabalhar com 5 anos. Desisti de ir para a 

escola no 5º ano. Hoje trabalho com uma carroça, mas já sei 

dirigir carro e moto. Já fui pedreiro e vez ou outra faço uns 

bicos de ajudante. Vou terminar a escola para ter um emprego 

melhor."  

Geraldo Ribeiro do Nascimento, 15 anos, aluno do 3º ciclo da 

EJA (7ª e 8ª séries), em Juazeiro do Norte, CE. 

 

 

Distância da escola "Resolvi estudar à noite, na EJA, porque à 

tarde levo e busco meus irmãos na escola, que fica a 4 

quilômetros da nossa casa. A prioridade é que eles, que são 

menores, não faltem nunca. Quando não tem carona, ando 24 

quilômetros por dia para levá-los, buscá-los e para eu mesmo ir 

e voltar da escola."  

João Paulo das Neves Martins, 16 anos, aluno do 4º ciclo da 

EJA (7ª e 8ª séries), em Marabá, PA. 

 



 

Reprovação "Fui reprovado três vezes por indisciplina. Minha 

avó também foi aluna da EJA e me ajudou a mudar. Na sala, os 

alunos mais velhos são comportados, mas são legais. A história 

de vida deles serve de exemplo para quem é mais novo. Quero 

fazer um curso técnico de mecatrônica."  

Jordan Germano Castelaci, 15 anos, aluno do 4º ciclo da EJA 

(7ª e 8ª série), em Curitiba. 

 

 

Decisão do gestor "Por nota, só repeti a 2ª série. Nos outros 

quatro anos, fui reprovada porque sempre abandonava a escola. 

Era uma aluna problema, brigava muito e matava várias aulas. 

Por isso, me mandaram para a EJA. Hoje, continuo estudando 

porque quero melhorar minha vida."  

Poliana Maria da Silva, 15 anos, aluna do 4º ciclo da EJA (7ª 

e 8ª séries), em Juazeiro do Norte, CE. 

 



 

Evasão "Entrava na escola e logo saía. Achava que não 

aprendia nada. Só aos 15 anos comecei a levar os estudos a 

sério. Casei há dois anos e minha sogra me incentivou a voltar. 

Para tudo nessa vida, tem de estudar. Hoje, se estou com 

dificuldades, procuro o professor. Meu sonho é ser médica e 

vou correr atrás disso."  

Mari Taís da Silva, 19 anos, aluna do 3º ciclo da EJA (5ª e 6ª 

séries), em Juazeiro do Norte, CE. 

 

 

Trabalho "Saí da escola para tentar ser jogador de futebol no 

time do Fortaleza. Passei na peneira, mas fui dispensado porque 

não estava estudando. Perdi a grande chance da minha vida 

porque deixei a escola. Agora, voltei porque quero fazer 

faculdade de administração de empresas."  

Marcelo José da Silva, 16 anos, aluno do 3º ciclo da EJA (7ª e 

8ª séries), em Juazeiro do Norte, CE. 

 



 

Decisão do gestor "Sempre trabalhei como pintor e repeti uma 

única vez. Este ano, mudei de escola porque a diretora me 

mandou para a EJA. Na minha sala, somos apenas oito alunos 

jovens. O restante da turma é formado só por pessoas mais 

velhas. Sinto falta do colégio anterior, principalmente dos meus 

amigos."  

Cosme Monteiro da Silva, 15 anos, aluno do 4º ciclo da EJA 

(7ª e 8ª séries), em Teresina, PI. 

 

 

Reprovação "Faltava muito e por isso repeti o 2º ano, depois o 

3º, o 4º e o 5º. Quando fui reprovada no 6º, decidi ir para a EJA. 

Estava me sentindo velha, meus colegas eram pequenos. Aqui 

sou a mais nova, mas me sinto à vontade. Tem gente de todas as 

idades."  



Taís Daniele Cardoso, 16 anos, aluna do 3º ciclo da EJA (5ª e 

6ª séries), em Sertãozinho, SP. 

  

  

 

 

Trabalho "Durante o dia, trabalho em uma casa de família e à 

noite vou para a escola. Prefiro frequentar as turmas da EJA 

porque as aulas são mais tranquilas, não tem bagunça. A minha 

vontade é fazer faculdade de administração de empresas e quero 

estudar até quando for possível."  

Jessislane Rodrigues Aquino, 15 anos, aluna do 3º ciclo da 

EJA (5ª e 6ª séries), em Marabá, PA. 

 



 

Distância da escola "Morava na zona rural, minha casa ficava 

muito longe da escola e não havia transporte. Durante seis anos, 

ajudei meu pai na roça. Este ano, ele passou a trabalhar em uma 

fábrica aqui e comecei a estudar. Como nunca havia 

frequentado a escola, recomendaram que eu fosse para a EJA." 

Jackson Martins da Silva, 18 anos, aluno do 1º ciclo da EJA 

(1ª e 2ª séries), em Sertãozinho, SP. 

  

  

 

 

Gravidez precoce "Fiquei sem estudar por dois anos porque 

me casei, tive bebê e meu ex-marido era muito ciumento. Perdi 

muito tempo, mas voltei mais madura. Antes, só pensava em 



bagunçar. Aqui, na EJA, não tem isso. Só tenho uma amiga, 

mas acho até bom porque me concentro mais. Quero logo tirar o 

diploma e conseguir ser advogada."  

Marciane Souza Dias, 18 anos, aluna do 4º ciclo da EJA (7ª e 

8ª séries), em Teresina, PI. 

 

 

Desmotivação "Fiquei três anos fora do colégio porque achava 

estudar chato demais. Cheguei a dizer para a minha mãe que 

?preferia morrer a voltar pra escola?. Ela tem 60 anos e me 

convenceu a voltar quando ela própria se matriculou. Hoje, 

estamos na mesma turma."  

Wallace Jonatas Belo da Silva, 17 anos, aluno do 4º ciclo da 

EJA (7ª e 8ª séries), em Sertãozinho, SP. 

  

  

 



Ilustração de Fabrícia Batista com fotos de Benonias Cardoso, 

Gustavo Lourenção, Janduari Simões, Marcelo Almeida e 

Raoni Maddalena. 

Foto entrevistado: Arquivo pessoal/Roberto Catelli 
 
 
REPORTAGENS 

TECNOLOGIA 

TIC nas aulas: onde estamos 

Reportagem da edição especial Guia de 

Tecnologia, publicada em 2012, indicada por 

Kika Alves 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Sou assinante da NOVA ESCOLA há 16 anos. Já conhecia a revista bem antes 

disso, por causa da minha mãe, que também é professora. Lembro de ler as 

reportagens e me imaginar compartilhando meus projetos um dia. Em 2012, fui 

procurada para integrar o Guia de Tecnologia na Educação. Foi uma grande 

surpresa. Todo professor sonha com isso e, de repente, eu estava na capa! Isso 

mudou muita coisa na minha vida e na minha carreira. Passei a ser chamada 



para dar palestras e o projeto de que estava participando se tornou ainda mais 

conhecido." 

Kika Alves, professora no Sesi Petrópolis, a 72 quilômetros do 

Rio de Janeiro. 

  

TIC nas aulas: onde 

estamos 
Os equipamentos chegam às escolas, mas ainda há 

muitos desafios para que a inclusão da tecnologia 

nos processos de ensino e de aprendizagem 

alcance resultados positivos 



 

Há 30 anos seria impossível imaginar uma sala de aula sem o 

quadro ou uma pesquisa escolar feita sem uma enciclopédia. 

Muito menos, que esses instrumentos consagrados seriam 

substituídos por modernas lousas digitais e inúmeras 

obras virtuais disponíveis na internet. Mas os tempos mudaram, 

sim, e a presença da tecnologia na Educação avança a cada dia.  

"A grande contribuição desses recursos e o que de fato eles 

mudam é o envolvimento do estudante com a aprendizagem, 

produzindo e investigando os conteúdos", destaca Maria 

Elizabeth Bianconcini de Almeida, docente do Programa de 

Pós-Graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Essa 

interatividade representa o fim do antigo modelo educacional, 



no qual cabia ao aluno apenas ouvir passivamente o que o 

docente lhe transmitia. "Aquele que não se adaptava a isso era 

carimbado como ruim ou preguiçoso. Hoje, temos a 

possibilidade de oferecer a esses estudantes outras portas de 

acesso ao conhecimento. Há uma série de novas mídias para 

representar e entender o mundo", diz Paulo Blikstein, doutor em 

Educação e professor da Universidade de Stanford, nos Estados 

Unidos.  

Diante de tamanha transformação, as expectativas com a 

inclusão das TIC na Educação foram e ainda são enormes. No 

início dessa modernização, houve quem acreditasse que 

sozinhas as novidades seriam capazes de melhorar a 

qualidade do ensino. Atualmente, já se sabe que isso é mito, e a 

tecnologia é apenas um meio para alcançar 

processos educativos mais eficazes. Ela aproxima a escola da 

realidade desta geração que praticamente nasceu sabendo usar 

tudo o que é tecnológico e se transforma em um intermediário 

atraente, que ajuda a motivar os alunos.  

Os equipamentos estão chegando a cada vez mais instituições. 

O Censo Escolar 2010 mostra que 60,45% das escolas 

brasileiras possuem computador. Mas apenas 23% das escolas 

urbanas entrevistadas pelo Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br) 

contam com manutenção preventiva.  

Além dos técnicos especializados no maquinário, é preciso que 

haja um professor qualificado orientando a utilização dessas 

ferramentas e direcionando-as para um conteúdo 

predeterminado. Ou seja, os equipamentos devem servir 

ao trabalho pedagógico e educadores e técnicos precisam atuar 



em conjunto para alcançar esse objetivo. Aí está o grande 

desafio. Será que a maioria dos educadores sabe como tirar bom 

proveito desses instrumentos? Eles recebem uma 

formação adequada para isso? Infelizmente, a resposta para 

essas perguntas é "ainda não". A pesquisa O Uso do 

Computador e da Internet na Escola Pública, realizada pela 

Fundação Victor Civita (FVC) em parceria com o Ibope 

Inteligência e o Laboratório de Sistemas Integráveis 

Tecnológico, em 2009, mostrou que 70% dos professores 

entrevistados sentiam-se pouco ou nada preparados para o 

uso da tecnologia na Educação.  

Para Sérgio Amaral, coordenador do Laboratório de Novas 

Tecnologias Aplicadas na Educação (Lantec) da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), o principal benefício 

dessas mudanças na prática pedagógica é que o professor tem a 

possibilidade de ser autor do material que utilizará nas aulas, 

sem precisar de outros profissionais para desenvolvê-lo. Dessa 

forma, ele ganha autonomia para traçar seus objetivos e para 

medir a eficácia de uma determinada metodologia. Mas com a 

grande oferta de materiais e ferramentas online, esse modelo só 

trará resultados positivos se o docente souber escolher 

criticamente o que e quando deve ser utilizado. E isso esbarra 

novamente na formação.  

"As universidades, que deveriam ser o centro de disseminação 

desse conhecimento, simplesmente não o fazem. Os 

profissionais se formam sem nunca ter aprendido como utilizar 

as TIC na classe de maneira adequada", diz Amaral 

Carvalho, pesquisador da Universidade de Aveiro, em Portugal. 



"Um curso de alguns dias ou semanas não mudará esse cenário. 

A capacitação nessa área precisa ser contínua."  

Como resultado, o professor César Coll, da Universidade de 

Barcelona, constata que na maioria dos cenários de Educação 

formal o acesso e a aplicação da tecnologia ainda são 

limitados e, muitas vezes, inexistentes. "Os usos atuais das TIC 

têm reforçado práticas já existentes em vez de buscar por 

inovação. Elas não garantem automaticamente dinâmicas de 

melhoria educativa, mas podem gerá-las se aplicadas no 

contexto correto", afirmou em seminário neste ano em 

São Paulo. Como se vê, ainda há muitos obstáculos. Este guia, 

um convite para gestores e docentes dispostos a enfrentá-los, 

está repleto de ideias para aproveitar tantas possibilidades. Boa 

leitura e lembre de compartilhar os seus aprendizados. 

  

Eu fiz assim 

Organizei videoconferências semanais com 

Moçambique 



 
POR SKYPE 

Professores promoveram troca de informações sobre a língua e a cultura dos dois países 

com seus alunos do 2º ano 

"Realizei o projeto Conexão Brasil e Moçambique em parceria 

com o professor João Carolino, da Escola Portuguesa de 

Moçambique, em Maputo. Fizemos videoconferências por 

Skype e MSN com a participação dos alunos das nossas turmas 

de 2º ano pelo menos uma vez por semana. Todos os encontros 

foram dirigidos, com base no conteúdo que estava sendo 

trabalhado em classe ao longo de seis meses. Trocamos várias 

informações sobre a língua, contamos histórias dos dois países 

e buscamos semelhanças entre eles. Depois, as crianças 

continuaram se correspondendo por e-mail e carta. Como 

utilizamos a internet, conversei com elas sobre a segurança e, 

durante todo o processo, mostrei quais deveriam ser os 

cuidados ao realizar contatos desse tipo." 



Cristiane Pereira Alves (Kika Alves), professora do 2º ano do 

Sesi Petrópolis, em Petrópolis, a 72 quilômetros do Rio de 

Janeiro. 

  

CURTI 

 
"Aprendi muito com o projeto. Conversamos com professores e 

alunos na África. Embora eles também falem português, vimos que 

algumas palavras têm um significado totalmente diferente lá." 

José Vitor Gonçalves, 8 anos, hoje aluno do 3º ano. 

 

Glossário 

TIC: sigla de tecnologias de informação e comunicação, inclui 

as máquinas e os programas que geram a difusão e o acesso 

ao conhecimento 

 

Fotos: Elisa Mendes 
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O jogo como elo entre o culto e a cultura 



Artigo da edição Especial Novos Pensadores, de 

janeiro de 2012, indicada por Camilla Schiavo 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Lino de Macedo reafirma a importância e o lugar que o jogo deve ocupar nos 

currículos e, principalmente, nas salas de aula. Na leitura, podemos identificar 

que a importância dada a essas atividades vai se perdendo conforme os alunos 

crescem. Com isso, os estudantes têm menos oportunidades de aprender por 

meio da resolução de problemas. O artigo traz elementos para defender o uso 

dos jogos com diferentes faixas etárias para que os alunos experimentem agir 

como os matemáticos." 

Camilla Schiavo, consultora do Instituto Avisa Lá e 

coordenadora pedagógica da Faculdade Messiânica, ambas em 

São Paulo. 

  



O jogo como elo 

entre o culto e a 

cultura 
Texto Lino de Macedo 

  

 
O autor, professor titular aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (USP), é membro da Academia Paulista de Psicologia. Área de estudo: Psicologia 

da aprendizagem e do desenvolvimento humano. 

Observar a importância que o currículo da Educação Básica 

atribui a jogos e brincadeiras é um bom exercício. Nos 

Referenciais Curriculares para a Educação Infantil, por 

exemplo, ela é máxima. No currículo do Ensino Médio, quase 

nula. Ou seja, quando os conteúdos são mais valorizados do que 

os processos de aprendizagem, os jogos e os exercícios como 

atividades curriculares estão mais ausentes. Quando os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento são mais 

valorizados do que os conteúdos, eles estão mais presentes.  

Nossa hipótese é que há uma razão para isso. Nos jogos, a 

mesma questão, apresentada da mesma maneira, é respondida, 



isto é, jogada muitas e muitas vezes, até desistirmos do jogo ou 

compreendermos os segredos de sua solução ou de seu 

enfrentamento. Neles, deve predominar o aspecto lúdico. Nesse 

sentido, jogo se relaciona com aprendizagem, na perspectiva de 

sua compreensão. No ensino, sobretudo a partir do 5º ano, é 

preciso transmitir muitos conteúdos, de preferência em uma ou 

poucas vezes. E eles têm igual ou maior valor do que os 

procedimentos necessários para sua aprendizagem, aluno por 

aluno. Neles, predomina o aspecto lúcido e, desse modo, ensino 

se relaciona com transmissão, explicação, e aprender significa 

adquirir, apreender. A superação desse paradoxo implica 

valorizar a aprendizagem, termo médio ou comum ao jogar e ao 

ensinar.  

Mas, para aceitar a função mediadora da aprendizagem, temos 

de modificar nossa compreensão de culto e cultura, 

reconhecendo a cultura da aprendizagem, tão importante na 

escola quanto o culto ao professor e às coisas que os alunos 

devem e só podem aprender por meio deles e dos recursos que 

utiliza.  

Como favorecer essa mudança de posição do lugar do ensino 

para o lugar da aprendizagem? Sobre isso, os jogos podem 

cumprir um papel importante. 

  

O jogo como elo entre cultura e culto  

Na Educação Básica, é interessante pensar no jogo como elo 

entre cultura e culto e, por extensão, entre aprendizagem e 

ensino. Culto, segundo o dicionário, tem duas acepções. Na 



primeira, prevalecem as significações de (a) religioso, ritual, e 

(b) instruído, civilizado. Na segunda, tem-se a significação de 

cultura como "ato, efeito ou modo de cultivar". De acordo com 

essas significações, podemos considerar culto e cultura como 

faces de uma mesma moeda. De um lado está a importância 

simbólica do aspecto religioso ou da instrução e, do outro, a 

ideia de modo de cultivar. Para os interesses deste artigo, temos, 

portanto, de um lado, culto como magistério ou ensino 

fornecido por alguém qualificado para isso (Meirieu, 2005) e 

cultura como modo de cultivar, ou seja, de aprender aquilo que 

simbolicamente é transmitido.  

Como as crianças e os jovens cultivam o mundo e a si mesmos 

se não são pressionados pelos mais velhos? Pelo ludens, ou 

lúdico, responderia Johan Huizinga (1872-1945) (1990), um dos 

grandes teóricos do jogo. Para ele, é por meio do lúdico que as 

crianças inventam ou constroem para si mesmas a cultura e 

assim descobrem ou reconstroem a cultura da sociedade a que 

pertencem e que deverão assumir como sua. Mas, de sua 

perspectiva, a cultura só pode ser a da aprendizagem.  

Qual ou quais aprendizagens? As das regras, em sua perspectiva 

social e lógica (Piaget, 1996). Social, porque implicam trocas 

consentidas entre parceiros, que buscam um objetivo comum, o 

de ganhar ou superar primeiro um desafio. Por isso, competem 

entre si e precisam aprender a respeitar um acordo que organize 

de modo equivalente os conflitos de interesse. Lógica, porque 

se trata de aprender procedimentos, de aprender a jogar bem. 

Trata-se também de uma aprendizagem simbólica, pois jogar é 

simular, imaginar, criar, inventar, sair de si mesmo. Trata-se, 

por fim, de uma aprendizagem sensorial motora, pois jogar é 



implicar o corpo, suas sensações e percepções, organizando-as 

como esquemas de ações que se querem atentas, disciplinadas e 

bem-sucedidas em relação àquilo que se busca alcançar, 

motivado apenas pelo prazer de sua função (Piaget, 1964).  

Como crianças e jovens precisam aprender a cultivar o mundo e 

a si mesmos? Preferencialmente pelo lúcido, responderiam os 

educadores e os responsáveis pelas políticas públicas - ou seja, 

preferencialmente pelas coisas racionais e futurosas da escola, 

se considerarmos apenas o foco de nossa reflexão (Meirieu, 

2005). Preferencialmente, eles responderiam também pelo rito 

da aula, pela importância que hoje atribuímos ao conhecimento 

e ao método científicos, pela cultura da escola, como instituição 

responsável, hoje, pela Educação Básica de todos (Castorina e 

cols., 2010). Preferencialmente, completariam, pelo valor do 

professor e suas instruções, como responsável ou mediador 

daquilo que ninguém pode ou quer hoje ficar excluído de saber 

e praticar. 

  

Ensino/aprendizagem e lúcido/lúdico 

Voltando às significações de culto, podemos estabelecer, talvez, 

a seguinte correspondência: os profissionais da escola estão 

para o lúcido como as crianças e os jovens da escola estão para 

o lúdico. É só uma troca de letras, mas fundamental. Na 

primeira, tem-se o valor do ensino. Na segunda, o da 

aprendizagem. Será por isso que, quanto mais se progride na 

vida escolar, mais se dá ênfase ao lúcido, ficando o lúdico 

permitido ou tolerado apenas nos intervalos entre uma e outra 



lucidez? Como pensarmos essas dimensões de modo 

interdependente? (Piaget, 1996) 

Se queremos uma escola para todos, ensino e aprendizagem, 

lúcido e lúdico deverão compor um quaterno, no centro do qual 

culto e cultura significarão, em seu conjunto, a mesma coisa. 

Enquanto isso não ocorre, temos de suportar a desigualdade ou 

o paradoxo: cultura todos temos, cultos só alguns podem ser. 

Expressando de outro modo, enquanto a Educação Básica for 

pensada prioritariamente em termos da escola que só uma elite 

pode frequentar e dela tirar o melhor proveito, talvez tenhamos 

de lidar com esta contradição: um todo - a Educação escolar - 

só se conhece pela parte (a do culto) que mais valoriza 

(Macedo, 2010b).  

Lembremos que, em sua visão tradicional, a escola valoriza só a 

perspectiva do culto. Cultura, sobretudo em seu âmbito popular, 

tem pouco espaço, se considerarmos o tempo mais precioso 

para ela (a sala de aula). Matemática e jogo são dois exemplos 

dessa questão. A Matemática que a escola cultiva é a da 

linguagem ou disciplina científica, com algoritmos, teoremas e 

equações. A Matemática implícita no jogo não tem 

reconhecimento. O jogo, quando permitido, ocorre nas aulas de 

Educação Física, como prática esportiva, no recreio ou nos 

intervalos das aulas. Sobretudo, do 5º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, ele ainda não tem um 

lugar importante na sala de aula nem é reconhecido na 

perspectiva do culto. Quando muito é estratégia pedagógica 

para alguns conteúdos e motivação psicológica para favorecer a 

retomada do estudo ou para o descanso.  



Ainda é um caso isolado o reconhecimento formal de Física, 

Sociologia, Antropologia, Matemática, lógica, Filosofia, leitura 

e escrita presentes no jogo. Sem isso, o jogo na escola 

continuará sendo uma expressão tolerável, sem alcançar nessa 

instituição a dimensão culta, simbólica, civilizadora que sempre 

foi seu apanágio no âmbito da cultura (Huizinga, 1990).  

Agora que a escola, como Educação Básica, se tornou uma 

necessidade de todos e uma exigência do Estado, temos de 

rever, diferenciando e integrando as relações entre culto e 

cultura, entre lúcido e lúdico. As crianças e os jovens não 

compõem mais só a elite intelectual, moral ou religiosa capaz 

de se subordinar e vencer as exigências da escola. Culto e 

cultura têm de se reencontrar em suas duas acepções. A relação 

independente ou subordinada praticada na escola tradicional 

precisa evoluir para uma relação interdependente. Ou seja, o 

aluno-cultura e o professor-culto compõem dois elos de uma 

mesma cadeia. De um lado, o estudante deve construir ou 

reconstruir conhecimentos escolares. De outro, os docentes são 

responsáveis por sua transmissão nos termos em que se espera e 

necessita. Que tal, para enfatizar os processos de aprendizagem 

e desenvolvimento, inverter o jogo: alunos-cultos e professores-

cultura?  

O jogo como elemento primordial da cultura pode e deve, 

agora, participar das coisas da escola e encontrar a dimensão 

culta que sempre teve. Tomar consciência, observar, abstrair e 

coordenar pontos de vista e formalizar procedimentos, entre 

outros aspectos importantes no contexto do jogo, são 

igualmente importantes no contexto escolar (Piaget, 1996). A 

disciplina moral (respeito à regra do jogo, ao oponente, ao 



resultado da partida) e a disciplina intelectual (observar, 

comparar, antecipar, inferir, planejar, decidir) dos jogos são 

reconhecidas como valiosas para o ensino da Matemática e 

outras linguagens científicas. Daí que, hoje, se reconhece que é 

bom trabalhar com jogos no contexto do ensino de conteúdos. 

  

Jogos como recursos de desenvolvimento e 

aprendizagem 

A seguir, apresentamos nove questões que justificam essa 

mudança de atitude em favor do uso de jogos como recurso de 

observação e promoção de processos de desenvolvimento e 

aprendizagem escolar.  

1. A escola visa ensinar o lúcido. Crianças e jovens o 

alcançam melhor pelo lúdico. Como ensinar o que é lúcido 

e aprender pelo lúdico? (Macedo, Petty e Passos, 2011)  

2. Jogos de regras requerem o desenvolvimento de 

procedimentos para jogar bem. Como criar situações em 

que se possa aprender, sem estar determinado pelos 

conteúdos que se aprende, a observar, relacionar, 

comparar, coordenar, argumentar, consentir em objetivos 

e regras, conferir, antecipar, calcular, inferir e reconhecer 

as consequências da própria ação (ganhar ou perder)? 

(Piaget e cols., 1995)  

3. Jogos e seus contextos são simbólicos, imaginários, 

simulações combinadas ou consentidas que criam desafios 

e pedem boa argumentação (Macedo, 2011). Mas, em si 

mesmos, nada significam - valem pelo que permitem 

circular. Como criar na escola um contexto de 



aprendizagem, ao menos em certos momentos, desgrudado 

de nossos interesses de ensino de conteúdos? (Macedo, 

2009)  

4. Nos jogos, aprende-se o valor de pensar bem antes de agir, 

mas, se deu errado, é possível corrigir ou melhorar porque 

a partida seguinte se apresenta como uma chance de 

recuperação (Macedo, Petty e Passos, 2000). Como 

aprender com os erros e valorizar o processo de 

investigação?  

5. Nos jogos, o contexto é de faz de conta ou de simulação, 

mas as ações ou operações realizadas valem, têm 

implicações. Como aprender a diferenciar e integrar os 

conteúdos das formas que os estruturam? (Piaget e cols., 

1995)  

6. Nos jogos, as crianças aprendem que prazer, alegria e 

desafio combinam com o valor do conhecimento. 

(Meirieu, 1998). Como recuperar na escola o prazer 

funcional da discussão, do aprender como um bem em si 

mesmo? (Macedo, 2010a)  

7. Os jogos são, talvez, uma das melhores formas de 

demonstrar empiricamente, em situações e problemas que 

as crianças entendem, o valor da Matemática como 

disciplina de um pensar com razão, que argumenta, 

calcula, faz inferências, que age em um contexto de regras 

lógicas (exigem coerência) e regras sociais (exigem 

reconhecimento do outro com quem se joga, pedem a 

disciplina do estar junto e compartilhar os mesmos 

elementos sem os quais não há jogo). Como valorizar as 

dimensões lógica e social como partes de um mesmo 

todo? (Piaget, 1996)  



8. Nos jogos, competição como produto e motivação (ganhar 

ou perder, aceitar uma situação com limites de tempo e 

espaço) e cooperação como processo se complementam. 

Como diferenciar e integrar processo (de pensar) e 

produto (conhecimento)?  

9. As estruturas cognitivas do jogo-exercício (prazer 

funcional, repetição com sentido), do símbolo (faz de 

conta, simulação, imaginação) e da regra (desenvolver 

procedimentos que otimizam um objetivo a ser alcançado 

em um contexto de restrições) - são válidas e 

generalizáveis para todas as outras situações de vida e 

construção de conhecimento. Como aprender a reconhecer 

o valor da vida segundo o modo como a "jogamos"? 

(Macedo e Machado, 2006) 
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REPORTAGENS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elas já sabem muito. Aproveite 

Reportagem da edição 258, de dezembro de 2012, 

indicada por Maiana Miranda 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 



 

"Esta reportagem chegou justamente no momento em que tínhamos um problema 

a ser resolvido. A equipe pedagógica estava inquieta quanto às ações 

pedagógicas voltadas a Matemática na Educação Infantil, pois notava que as 

crianças tinham dificuldades em áreas como a interpretação de situações -

problema e a identificação de portadores numéricos ao chegar no Ensino 

Fundamental. Falamos sobre este texto em uma reunião, pensamos em 

intervenções para realizar com os professores dos pequenos na Semana 

Pedagógica e com as crianças em forma de oficinas. Até hoje colhemos frutos 

desse trabalho coletivo." 

Maiana Miranda, coordenadora pedagógica do Colégio Mater, 

em Porto Seguro, a 710 quilômetros de Salvador.  

  

Elas já sabem 

muito. Aproveite  
Pesquisas apontam que as crianças, a partir dos 3 

anos, são capazes de pensar em números e textos. 



É possível propor atividades com esses temas sem 

deixar as brincadeiras de lado 

Texto Bruna Nicolielo 

  

 

Números e textos estão por toda parte - na TV, nos livros, nas 

placas, na tela do computador e na calculadora - e, desde cedo, 

as crianças têm a oportunidade de formular ideias a respeito 

dessas informações. Pesquisas mostram que elas relacionam a 

escrita e os números com a língua falada e, assim, identificam 

regularidades que usam como apoio para seguir avançando. Por 

isso - e por não aprenderem de forma linear -, podem, por 



exemplo, escrever números antes de saber contar ou uma 

legenda sem conhecer as letras.  

Cabe à Educação Infantil explorar esses conhecimentos e os 

questionamentos dos pequenos por meio de situações didáticas 

em que esse saber possa ser aprofundado. Na prática, isso 

significa planejar momentos de uso dos números e dos textos 

sempre que eles fizerem parte da rotina. No caso da escrita, as 

atividades com listas e textos memorizados podem ser 

ampliadas com propostas de reflexão sobre o sistema 

articuladas à produção de textos de diversos gêneros, como 

resenhas de livros. No campo dos números, o recomendado é 

usá-los e problematizá-los nas situações em que aparecem: por 

exemplo, o controle e a comparação de quantidades dos 

materiais de sala.  

Hoje, práticas desse tipo têm sido deixadas de lado por receio 

de escolarizar a creche e a pré-escola. Mas isso não faz sentido. 

Documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil dão ênfase às brincadeiras e à interação com 

colegas e adultos, mas também mencionam o trabalho com a 

escrita e o sistema de numeração. "Faltam, porém, orientações 

mais precisas sobre que conteúdos trabalhar e de que forma, o 

que leva à manutenção de práticas ultrapassadas, como a cópia 

de letras", diz Eliana Borges Correia de Albuquerque, 

pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

(Ceale), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para ela, isso 

explica o fato de muitas crianças chegarem ao 1º ano sem terem 



tido oportunidade de interagir com a língua escrita e, às vezes, 

sem saber escrever o próprio nome. 

O êxito desse tipo de proposta depende de intervenções 

constantes e conscientes. "É preciso estimular os pequenos a 

explicar o que fizeram, aceitar o que dizem sem dar a resposta 

correta logo de cara e propor contraexemplos", explica Susana 

Wolman, professora da Universidade de Buenos Aires, na 

Argentina, e autora da pesquisa Conhecimentos Infantis Acerca 

do Sistema de Numeração. A troca de ideias entre todos é outro 

ponto importante do processo. "Confrontar opiniões diferentes, 

num ambiente em que todos se sentem respeitados, é 

fundamental", diz Claudia Molinari, docente da Universidade 

de La Plata, também na Argentina, e autora de estudos como 

Situações de Escrita para Saber Mais sobre um Tema em 

Momentos da Alfabetização Inicial.  

As duas educadoras têm se dedicado à investigação de 

propostas que respeitam o modo de pensar dos pequenos. Os 

resultados da pesquisa de Susana sobre o sistema de numeração 

e de Claudia sobre a linguagem escrita você conhece a seguir. 

As atividades que serviram de base para os estudos podem fazer 

parte da sua rotina. Experimente e veja do que sua turma é 

capaz. 

  

Números: registro de material de uso comum 

Quando anota quantidades, a garotada pensa sobre as 

notações numéricas mesmo sem conhecê-las 

convencionalmente 



Pesquisas indicam que não é preciso esperar que as crianças 

saibam contar ou escrever bem para depois pedir que anotem os 

algarismos. Registrar o total de materiais disponíveis numa 

caixa - como tesouras e pincéis -, por exemplo, permite a elas 

relacionar o nome dos números e os objetos. "Na hora de 

contar, elas precisam prestar atenção para não considerar um 

item mais de uma vez e para não deixar nenhum deles de fora", 

diz Susana Wolman. A tarefa põe em jogo ainda a habilidade de 

reconhecer que o último número da contagem feita corresponde 

à quantidade total de coisas, o que não é simples nessa fase.  

A correspondência termo a termo entre os objetos e as marcas 

gráficas, segundo os estudos de Susana, aparece a partir dos 3 

anos. Mesmo quem usa algarismos para escrever a quantidade 

em uma etiqueta, por exemplo, às vezes inclui marcas, como 

riscos. "Os pequenos registram outras informações além do 

número, pois compreendem a intenção comunicativa da tarefa", 

diz Maria Emilia Quaranta, integrante da equipe de Matemática 

da Direção de Currículo da Secretaria de Educação do Governo 

da Cidade de Buenos Aires. Os principais resultados da 

pesquisa de Susana são mostrados a seguir por meio das 

produções de crianças a partir de 3 anos e 1 mês de idade.  

  

Grafismos abstratos 

As crianças representam os números com marcas gráficas icônicas, com 

tracinhos e desenhos. Algumas tentam reproduzir a forma do objeto em 

questão. Isso mostra que elas já refletem sobre como anotar quantidade.  



 

Um desenho para cada objeto 

Rumo ao convencional 

Intenção comunicativa 

ENCAMINHAMENTOS 

É possível propor uma reflexão coletiva a respeito das produções em 

que as crianças registram quantidades. Algumas perguntas ajudam 

nesse momento: "Qual vocês acham a melhor maneira de identificar o 

número de objetos?", "Dá para anotar muitos objetos com um só 

número?". Assim, coloca-se em discussão uma ideia sustentada por 

muitas delas - a de que isso não é possível. Ao mostrar escritas 

convencionais (como a de Luiza) e icônicas (como a de Pilar), 

questione: "Qual permite encontrar a resposta mais rapidamente?" Em 

situações de registro e discussão coletiva, a criançada revisa suas 

hipóteses e formula novas para avançar em direção à escrita 

convencional dos números e o que ela representa. 

  

Ditado de números  

A turma estabelece relações entre a contagem e a notação 

numérica e reflete sobre regularidades do sistema  

Está comprovado que, para escrever e interpretar os números, as 

crianças se apoiam na numeração falada. "Elas identificam a 

parte que conhecem e, em alguns casos, esse é o único 



algarismo que escrevem num ditado", diz Susana. Elas também 

usam um número curinga no lugar do que não conhecem.  

Os estudos também indicam que os pequenos não aprendem os 

números em ordem: primeiro de 1 a 10, depois de 11 a 20 e 

assim por diante. Os redondos funcionam como ponto de apoio 

para a apropriação de outras notações. Eles podem escrever 

convencionalmente 10, 30, 100 ou 1.000 antes de saber o 38, 

por exemplo. Esse conhecimento e as informações que extraem 

da numeração falada levam a meninada a produzir escritas não 

convencionais, como 10033 quando querem representar 133. O 

ditado pode levar à reflexão sobre as regularidades do sistema 

(como o fato de toda dezena ter dois dígitos) e sobre o valor 

posicional dos números (em que um mesmo algarismo tem 

valores diferentes dependendo de sua posição). Nessa atividade, 

a calculadora funciona como um apoio para quem não tem 

habilidade motriz e como material de consulta, pois os 

algarismos estão disponíveis nas teclas. 

UM CURINGA PARA A DEZENA 

Sofia se apoia na numeração falada para anotar os números ditados. 

Ela escreve o correspondente à unidade (que reconhece mais 

facilmente) e usa um curinga para a dezena (na maioria das vezes o 1). 

Grafa 87 e 37 da mesma forma, assim como 35 e 45. A repetição não 

é bem aceita pela menina, mas ela não sabe como resolver a questão. 

Essa é uma oportunidade para propor a consulta a portadores 

numéricos - como a fita métrica e a numeração das páginas de um 

livro. 



 

  

Textos: escrever, comparar e refletir  

Inserir práticas de escrita na rotina leva a criançada a pensar 

sobre o sistema em situações reais de comunicação  

Hoje já se sabe que os pequenos reconhecem rapidamente duas 

das características básicas de qualquer sistema de escrita: que as 

formas são arbitrárias (porque as letras não reproduzem o 

contorno dos objetos) e que estão ordenadas de modo linear. 

Essas marcas aparecem muito cedo em suas produções. 

"Mesmo que não usem o modo convencional, eles já sabem 

escrever e o fazem com intenção comunicativa, de acordo com 

as hipóteses que sustentam no momento", diz Claudia Molinari. 

Por isso, é importante expor os textos escritos pela criançada - 

devidamente acompanhados da transcrição do que pretendiam 

dizer. Muitas vezes, nessa fase, os professores se limitam a 

atuar como escribas, redigindo os textos pela turma.  

"Por que não dar às crianças a oportunidade de tomar o lápis e 

escrever de forma independente durante uma das etapas de um 

projeto didático?", questiona a pesquisadora. Essa é a 

oportunidade de elas refletirem sobre aspectos do sistema 



alfabético. Na transição da hipótese silábica para a silábica-

alfabética (quando começam a abandonar a escrita feita quase 

predominantemente com vogais e passam a acrescentar 

consoantes), ocorre um impasse: quantas e quais letras usar e 

em que ordem colocá-las? É o que se chama de alternância 

grafofônica. Nesse ponto, é comum, de acordo com Claudia, 

que registrem o mesmo termo de diferentes maneiras.  

Os pequenos também relacionam fala e escrita, o que causa 

outro conflito: como separar no papel o que aparece como um 

todo contínuo na oralidade? A hipossegmentação (quando não 

há separação das palavras onde deveria haver) e a 

hipersegmentação (quando isso ocorre em excesso) são 

frequentes nesse estágio.  

Esses aspectos podem ser discutidos por meio da comparação 

de versões de um mesmo texto ou de uma mesma palavra. É o 

que Claudia define como escritas sucessivas (leia mais na 

atividade 3). "Elas funcionam como um registro do percurso de 

cada criança e podem ser usadas como uma fonte de informação 

em futuras intervenções", diz ela. Para a turma, o contraste de 

versões permite confrontar hipóteses e, assim, continuar 

aprendendo. Todos discutem as produções, leem e releem o que 

redigiram e buscam informações em livros e outros materiais 

disponíveis na sala.  

Em classes a partir dos 3 anos, é possível iniciar a comparação e 

a discussão entre as escritas do grupo. O recomendado é 

circular pela sala e fazer intervenções pontuais na produção de 

cada criança para propor problemas, solicitar que todos 

interpretem o que escreveram ou que revisem letras do meio ou 

do fim de determinada palavra.  



Confira, a seguir, como se dá esse trabalho, acompanhando 

atividades de produção de legendas, resenhas e regras para 

jogos de percurso realizadas no Colégio Miró, em Salvador. 

  

Atividade 1: Cada imagem tem sua legenda 

Em um projeto didático, uma turma de 3 anos do Colégio Miró 

foi convidada a escrever legendas para fotos que seriam 

enviadas aos familiares. Depois de manusear álbuns e revistas 

que contêm textos desse tipo, todos discutiram as características 

do gênero. Perguntas como "É melhor escrever 'eu no 

escorregador' ou 'Ana no escorregador'?" estimularam a 

discussão. Eles entenderam que não podiam usar "eu" para 

identificar seus retratos, pois o material circularia em lugares 

onde nem todos os conheciam. A professora Cibele Dultra 

acompanhava um a um na atividade, estimulando a observação 

das fotos para a construção da legenda, que transcrevia o que a 

criança quis dizer abaixo de sua escrita. 

AS LETRAS DO NOME APARECEM 

Maria Alice ainda usa uma escrita primitiva e contínua, em que não há 

legibilidade. Já Lorenzo tem uma escrita pré-silábica, mas não 

contínua, e começa a empregar letras de seu nome, como o L e o O. 

Ao mostrar produções dos dois tipos à turma, é possível perguntar: "O 

que elas têm de diferente?" Provavelmente, os pequenos vão observar 

que uma delas não tem letras. Você pode dizer: "Isso, para escrever 

usamos letras". Comentários desse tipo vão levando a turma a 

perceber as variações gráficas de cada palavra. 



 

  

  

Atividade 2: O livro preferido da turma ganha 

uma resenha 

Em uma atividade de escrita, a professora Maria José Silveira 

Gomes de Nora sugeriu à sala de 5 anos a produção de uma 

resenha sobre Um Papai sob Medida (Davide Cali, 32 págs., 

Ed. Cosac Naify, 11/3218-1444, 47 reais). Antes, ela leu muito 

para a classe e apresentou bons modelos. Com o apoio de Maria 

José, a garotada organizou o que queria informar, respeitando 

características do gênero, como a necessidade de contar um 

pouco da história sem revelar o fim. 

MARCAS DO GÊNERO 

 Yan demonstra conhecimento do que é uma resenha: apresenta o 

enredo e lança uma pergunta para criar suspense. A relação entre a 

fala e a escrita leva à dificuldade de separar palavras de forma 



convencional. Em alguns trechos, não há segmentação, como em 

ERQEVAIQUI (será que ela vai conseguir?). Em outras, separa em 

excesso, como em E RE (era). Com perguntas como "Onde começa e 

onde termina?", a criança é levada a fazer o ajuste entre o falado e o 

escrito. 

 

  

O que a criança quis escrever:  

Um Papai sob Medida 

Era uma vez uma menina que tinha uma mãe, mas não tinha pai. Ela queria um pai igual à mãe, forte. Será 

que ela vai conseguir?  

Yan (5 anos e 7 meses)   

  

  

Atividade 3: Regras para o jogo de percurso 

Durante um projeto, a turma de 4 anos de Núbia Mara 

Rodrigues Ventura pesquisou sobre jogos de percurso. Ela leu 

com as crianças as regras de vários. Depois, em grupo, elas 

registraram as de um deles para então brincar. 

ESCRITAS SUCESSIVAS 



 É possível notar diferentes escritas para os mesmos termos, como 

"Passe a vez". Hora de discutir as escritas sucessivas. Pergunte: "As 

palavras são as mesmas, mas o jeito de escrever foi o mesmo?" Isso 

gera uma boa discussão, já que as crianças sabem que palavras iguais 

são escritas da mesma forma. Assim, elas reveem seu escrito. 

 
O que as crianças quiseram escrever:  

12 - Passe a vez  

20 - Volte 5 casas  

22 - Passe a vez  
24 - Avance 4 casas  

27 - Perde a vez de jogar  

 

Guilherme, Renato, Maria Fernanda e Gustavo (de 4 anos e 8 meses a 5 anos e 4 meses)  

 

Foto entrevistada: Arquivo pessoal/Maiana Miranda 

Foto abre: Marcos Pinto. Cenário Sílvia Moraes - Atelier 

ZigZag 

Imagens produções: Reprodução 

Fotos Atividade 1: Arquivo pessoal/Cibele Dultra 

  
REPORTAGENS 

EDUCAÇÃO INFANTIL | LINGUAGEM CORPORAL 



A brincadeira virou dança. Ou o contrário? 

Reportagem da edição 259, de janeiro/fevereiro 

de 2013, indicada por Marisa Szpigel 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"Fazer Arte na Educação Infantil é extremamente complexo pelo desafio que é 

entrelaçar de modo significativo as diversas áreas do conhecimento. A 

professora retratada na reportagem me ajudou a compreender que o trabalho 

com o corpo é um eixo indispensável nesse sentido, pois se conecta naturalmente 

com o que há de mais espontâneo no processo da criança pequena de conhecer o 

mundo: o brincar." 

Marisa Szpigel, professora e coordenadora de Arte do Ensino 

Fundamental 2 da Escola da Vila, em São Paulo, e  formadora 

de professores da Educação Infantil e do Fundamental. 

  



A brincadeira 

virou dança. Ou o 

contrário? 
Experimentando movimentos, descobrindo as 

pedras do quintal e ouvindo o som da água, a 

garotada explorou o corpo e ambiente 

Texto Beatriz Santomauro 

  

 
Essas crianças de 5 e 6 anos foram alunas da professora Cris Mara na Creche Central da 

Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Uma vez por semana elas se 

encontravam na disciplina de Dança Criativa 



Nadar sobre um rio caudaloso formado por tecidos, caminhar 

equilibrando pedrinhas no alto da cabeça, ouvir o som da água 

que cai numa bacia, pular amarelinha em um pé só, entrevistar 

adultos e conhecer uma obra de arte. Variadas, divertidas e 

desafiadoras, todas essas situações foram propostas a turmas de 

5 e 6 anos por Cristina Mara da Silva Corrêa, que leciona Dança 

Criativa na Creche Pré-Escola Central da Universidade de São 

Paulo (USP), na capital paulista.  

 
DANÇA E MÚSICA Para simular um banho de cachoeira, não faltou criatividade. Os 

pequenos nadaram em um rio de tecido e refizeram os sons da natureza 

Cris Mara, como é conhecida, quis relacionar a dureza das 

pedras e a fluidez da água com o movimento do corpo, 

formando uma dança. Uma combinação difícil de enxergar? 

Sem dúvida. Mas muito bem elaborada e fundamentada. 

Bailarina e pesquisadora do ensino da dança, a educadora 

baseia seu trabalho nas teorias de Rudolf Laban (1879-1958), 

educador austro-húngaro, que defendia as experimentações pelo 

praticante da dança e a importância do processo (e não só do 

resultado) no aprendizado dessa arte. Para ele, era essencial o 

professor explorar a trajetória espacial, as ações corporais 

(arrastar, rolar, lançar etc.) e o tempo em que isso é feito (lento 

ou rápido) sem perder a espontaneidade do gesto da criança. 



Laban destacava a importância de os pequenos passarem por 

experiências diversas e estudarem o corpo antes de partirem 

para o improviso e construírem um percurso de criação.  

 
MOVIMENTO NO QUINTAL Em brincadeiras de roda como esta, as crianças 

ampliaram sua diversidade de gestos. Na Educação Infantil, cantar e se divertir deve ser 

rotina 

As primeiras atividades ocorreram no quintal da escola, quando 

a professora propôs que as crianças procurassem pedras e 

gravetos e, sentadas em roda, fizessem uma escultura. Em 

seguida, disse que se lembrassem de brincadeiras que usam 

pedrinhas. A primeira delas foi a amarelinha, que praticaram em 

diversos formatos desenhados no chão. A turma citou ainda a 

cinco marias, em que elas são jogadas para o alto e recuperadas 

de vários jeitos. 

Para que os pequenos conhecessem diferentes modos como a 

pedra e também a água aparecem na sociedade, Cris Mara 

explorou três situações. Na primeira, levou a turma a uma 

exposição com obras feitas com os dois recursos. Em outra 

ocasião, mostrou livros e fotos de trabalhos de artistas com esse 

mesmo enfoque. Por fim, propôs que entrevistassem 

funcionários da escola e perguntassem quais brincadeiras com 

pedra e água estiveram presentes na infância deles, registrando 



o momento com uma filmadora. "A turma ampliou o repertório 

sobre os usos desses elementos em épocas e contextos diversos 

e incorporou o que viu a sua maneira de brincar", diz Clélia 

Cortez, coordenadora do Programa Formar em Rede do 

Instituto Avisa Lá.  

 
PASSOS DA CRIAÇÃO Entrevistar funcionários, fazer esculturas e apreciar obras de 

arte foram propostas para as crianças pensarem sobre a água e as pedras 

Para vivenciar, mesmo que só na imaginação, um ambiente com 

pedras e água, as crianças simularam um banho de rio no meio 

da floresta. Algumas tocaram instrumentos de percussão e sopro 

e jogaram a água em uma bacia, imitando o som de uma 

cachoeira. Outras andaram sobre pedrinhas e se arrastaram 

sobre tecidos, como se estivessem nadando. A fantasia era 

alimentada pela educadora, que dizia: "A água está muito forte. 

Precisa fazer força para nadar!", "Que barulho está nesta 

floresta!" e ainda "Como é difícil caminhar!". No encontro 

seguinte, elas equilibraram pedrinhas no corpo enquanto 

ouviam o som de um tambor ou de músicas tranquilas. Ao 

variar as propostas, Cris Mara permitiu que os pequenos 

modificassem ainda mais as maneiras de se movimentar tendo 

um propósito para isso.  



Depois disso, a turma foi dividida em grupos e cada um criou 

uma sequência de movimentos com base nas experiências 

vividas - rastejar, pular, mover os braços etc. A coreografia 

final foi uma junção de todas elas. "Percebi que as crianças 

ficaram muito envolvidas com as atividades. Quanto mais 

conheciam e se apropriavam das novas brincadeiras, maiores 

eram suas referências e as formas de experimentar com o 

corpo", diz Cris Mara. 

CURTI 

"Aprendi 

muitas 

brincadeiras! 

O seu Sizino 

(funcionário 

da escola) 

contou que 

jogava 

pedrinhas no 

rio de um 

jeito que 

elas 

pulavam 

antes de 

afundar." 

ROSA 

MANSOR 

VICHI, 6 

ANOS 
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Veja galeria de fotos do projeto de Cristina Mara 



 

Foto entrevistada: Rogerio Pallatta 

Fotos reportagem e galeria: Marina Piedade 
 

 
REPORTAGENS 

PARCERIA | ESCOLA E COMUNIDADE 

Todos juntos 

Reportagem da edição 263, de junho/julho de 

2013, indicada por Flávia Cardoso 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"Fiquei motivada a fazer novas formas de interação entre a escola e a família 

dos alunos. Uma delas foi a Escola de Pais, para que eles reflitam sobre seu 

papel no aprendizado dos filhos. No grupo criado com familiares em nossas 

redes sociais, debatemos questões de formação e eles nos ajudam a planejar as 

reuniões e a identificar as necessidades da escola. Eles também são envolvidos 

em projetos diversos, como os desafios de leitura. Assim, aumentamos a 

participação de todos." 

Flávia Cardoso, diretora pedagógica da Escola Pierre Vigne, 

em Maceió, e leitora de NOVA ESCOLA. 



  

Todos juntos 
Para que os pais possam trabalhar pela 

aprendizagem da garotada, a comunicação entre 

você e eles precisa ser eficiente. Vale se desarmar 

de preconceitos e melhorar os momentos de 

contato pessoal e as mensagens escritas. Saiba 

como 

Texto Fernanda Salla 

  

 

Os depoimentos que ilustram esta reportagem são reais e 

retratam o desencontro envolvido na relação entre professores e 



pais. No centro do embate está a responsabilidade de cada um 

desses agentes na Educação de crianças e jovens. Os docentes 

sabem que o envolvimento da família tem um grande impacto 

no sucesso escolar dos alunos e, por isso, querem a ajuda dela. 

Porém, reclamam que os pais são omissos, colocando neles a 

culpa por problemas de indisciplina e pelo fracasso dos filhos 

nos estudos. Essa visão aparece nos relatos coletados na 

pesquisa Anos Finais do Ensino Fundamental: Aproximando-se 

da Configuração Atual, da Fundação Victor Civita (FVC), 

realizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) em 2012.  

A concepção é explicada principalmente por um indicador: o 

baixo rendimento de estudantes que vivem em ambientes 

socioeconômicos vulneráveis. Dados da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2012 

mostram que crianças nesse contexto apresentam o dobro de 

risco de ter um aproveitamento escolar fraco. Aliada a esse fato 

está a dificuldade dos professores em lidar com alunos que 

possuem uma bagagem cultural familiar diferente da esperada 

pela escola e que chegaram às salas de aula com a 

universalização da Educação Básica. Aqui o jogo do empurra-

empurra fica mais sério, já que a situação cultural e 

socioeconômica não pode tirar de ninguém o direito de 

aprender. "Nem sempre é possível contar com um ambiente 

ideal em casa para dar continuidade ao trabalho realizado na 

escola, mas é responsabilidade do educador ensinar mesmo 

assim", afirma Maria Eulina Pessoa de Carvalho, docente da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

Na contramão do discurso docente, estudos mostram que os 

pais valorizam a escolarização dos filhos, vendo nela um meio 



de ascensão social. É o que aponta a pesquisa Esforços 

Educativos de Mães num Território de Alta Vulnerabilidade 

Social: um Estudo de Caso, do Centro de Estudos e Pesquisas 

em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Nos 

depoimentos colhidos, mães afirmam não só se preocupar com 

o aprendizado dos filhos mas como investir nele.  

O que impede, então, que a vontade e o empenho de professores 

e familiares sejam construtivos? Um fator decisivo é a má 

comunicação. "Os docentes não conhecem as famílias e elas 

não sabem como funciona a escola dos filhos", diz Antônio 

Augusto Gomes Batista, do Cenpec. Se isso ocorre na sua 

escola, pense em mudar a dinâmica e unir esforços com foco no 

sucesso da turma.  

Para que possam colaborar, os pais precisam ser incluídos no 

planejamento pedagógico, entender as estratégias da escola e 

saber o que se espera deles. Nesse sentido, é imprescindível 

ouvi-los para identificar o que podem oferecer. O desafio, você 

sabe, não é simples, mas o caminho existe. As unidades de 

ensino já contam com ferramentas de contato com os 

responsáveis. Só precisam explorá-las bem. "Apenas a equipe 

gestora e os professores falam e as famílias não são ouvidas", 

afirma Daniela de Figueiredo Ribeiro, do Centro Universitário 

de Franca (Uni-Fatec). Além disso, as reclamações sobre o mau 

comportamento dos alunos costumam ser o principal tópico. 

Fica de lado o que pode ser feito em conjunto pela 

aprendizagem das crianças.  

A seguir, NOVA ESCOLA mostra como aprimorar os 

momentos de contato pessoal com as famílias e as mensagens 



escritas para elas. Assim, todos poderão ficar do mesmo lado: o 

dos alunos. 

  

Os alunos não veem em que vão utilizar o que aprendem. Não é só a 

escola que deve passar isso para eles! A família, que está em casa, é 

quem tem de direcionar.  

Professora*  

Os professores ficam falando só da bagunça, dizem para os pais 

conversarem com os filhos. Mas eu já falo. A escola tem que ver isso 

porque a gente não está lá o tempo todo.  

Mãe* 

  

  

Encontros que promovem o diálogo 

 

Comum na Educação Infantil, a prática de educadores 

receberem no portão ou no pátio quem levou as crianças à aula, 



infelizmente, é esquecida no decorrer da Educação Básica. Ela 

mostra que a escola está aberta aos responsáveis e, para o 

professor, é uma oportunidade de se comunicar com eles 

quando estão disponíveis. Claro que nem tudo pode ser 

conversado no portão, mas o momento serve para combinar um 

horário para o atendimento individual.  

Esse contato permite conhecer as famílias mais de perto para 

ampliar os dados que estão na ficha de matrícula. "Se um pai 

não participa das atividades propostas pela escola, não 

necessariamente é porque não quer. Nessas conversas é possível 

entender a rotina dele para pensar em como ajudá-lo a exercer 

sua parceria com a escola", diz Patricia Mota Guedes, da 

Fundação Itaú Social.  

Na EMEB Professora Regina Maria Tucci de Campos, em 

Mogi Mirim, a 160 quilômetros de São Paulo, diariamente, toda 

a equipe docente aguarda no pátio as turmas da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. "Conheço 

os responsáveis pelos meus alunos mais a fundo e os chamo 

pelo nome", conta Márcia Longo Mantovani, professora do 3º e 

4º anos.  

Para que os professores dos anos finais do Fundamental 

também participem, o rodízio é uma alternativa: em cada dia, 

um grupo faz o acolhimento. Márcia percebe que os pais se 

sentem mais à vontade para se aproximar nesse momento. 

"Quem não consegue ir à escola em outros períodos aproveita 

para contar ou perguntar alguma coisa." Quando o assunto é 

mais delicado, ela marca um encontro nos horários em que a 

turma está em aulas de Educação Física e Arte.  



A educadora Márcia de Fátima Santos Souza, do 2º ano da 

EMEF Professora Jandira Vieira Marcondi, em Itapetininga, a 

170 quilômetros de São Paulo, também valoriza as conversas 

individuais com os pais. "Se identifico que um aluno tem 

dificuldade para enxergar e nunca foi ao oftalmologista, por 

exemplo, chamo o responsável. Digo o que notei e pergunto se 

ele percebeu o problema em casa. Então, indico que leve a 

criança ao médico e me traga o laudo", afirma Márcia Souza. 

"Diante da questão, digo: 'Vamos ver como ajudar, eu no 

pedagógico e você nas outras coisas'." 

  

Do 1º ao 5º ano, há maior presença dos pais. Então esse olhar deles 

ajuda muito na questão da escola, do aprendizado. Quando chega no 

6º ano, o aluno se sente perdido porque a maioria dos pais pensa que 

pode abandonar essa criança.  

Professora*  

Não podia, mas eu entrei e peguei a professora na porta para 

perguntar dele. Meu filho ficou bravo comigo, mas eu fui lá e 

perguntei mesmo assim.  

Mãe* 

  

Problemas Soluções 

Os pais não se sentem à vontade 
para falar com o professor. 

Esteja aberto ao encontro na porta da 
sala ou no pátio. 

Os responsáveis não participam 
dos eventos escolares. 

 Use o contato na porta para lembrar 
datas importantes. 

Não consigo dar atenção a todos 
na hora da entrada.  

 Marque horários para atendimentos 
individuais. 

É impossível todos ficarem juntos 
no portão da escola.  

 Proponha um rodízio. A cada dia, um 
grupo faz a recepção. 

Os pais deixam de levar os filhos 
à escola a partir do 6º ano. 

Mantenha a rotina da recepção para 
mostrar que a escola está aberta. 



     

 

Reuniões para formar e ouvir 

 

Nas reuniões, os pais devem conhecer o projeto político-

pedagógico (PPP) da escola e as propostas para o ano letivo. 

Além de possibilitar que eles acompanhem a evolução dos 

filhos, os encontros são oportunidades de compreenderem como 

ajudar na estratégia de desenvolvimento que você estabeleceu 

para a criança.  

A ausência dos responsáveis não significa, necessariamente, 

desinteresse. Em grande parte das redes, os encontros ocorrem 

no horário de expediente deles. Outros complicadores: muitos 

dizem que as reuniões são cansativas e demoradas e têm como 

tema principal o comportamento dos alunos. "Além de afastar a 



família, que se sente acuada, esse tipo de encontro não é 

produtivo para solucionar os problemas", diz Daniela Ribeiro.  

Para resolver isso, uma opção é fazer uma enquete com os 

familiares sobre os melhores horários. O encontro deve prever 

quatro pontos: espaço para os responsáveis falarem de suas 

angústias e expectativas, uma agenda equilibrada - que não 

pode conter só aspectos negativos em relação aos alunos mas 

também os avanços -, apresentação do que foi desenvolvido em 

aula e das propostas e do planejamento para os meses 

seguintes.  

No Colégio Miró, em Salvador, as reuniões, trimestrais, são 

planejadas pelos professores em conjunto com a equipe gestora, 

que começa dando recados gerais. Depois, é apresentado o que 

foi trabalhado no período. "O foco é tratar do ensino e da 

aprendizagem. Não falamos de forma técnica. Usamos as 

produções da garotada, que analisamos junto com os pais", 

conta Melina Endraos, professora do 5º ano. "Mostrar o que os 

alunos produziram torna mais fácil para eles entenderem o 

projeto", afirma Patricia Guedes.  

É importante dar abertura para ouvir o que os responsáveis têm 

a dizer - queixas, sugestões e dúvidas - e responder a tudo com 

clareza. Melina e os demais professores também traçam um 

plano específico sobre como os familiares podem contribuir 

para a aprendizagem dos filhos e perguntam se eles acham que 

as ações se encaixam na rotina deles em casa. Nos anos finais 

do Ensino Fundamental, a dinâmica muda. Cada professor 

especialista deve ficar em uma sala de aula e os pais passam por 

elas, em pequenos grupos. 

  



Os pais ficam perguntando: "Tem de vir? Por que tem de vir?" A 

gente responde que é a educação dos filhos deles, mas eles não 

entendem.  

Professora* 

Vou para a reunião e os professores dizem que os pais não vão para a 

reunião. Lá a professora fala que as crianças não parecem crianças, 

mas, sim, um monte de animais. Quem vai para ouvir desaforo?  

Mãe* 

  

Problemas Soluções 

Os responsáveis não vão à reunião.  
Descubra o motivo da ausência e, 

se preciso, mude horários. 

Os pais reclamam que no encontro 
só se fala de problemas dos alunos.  

Fale das estratégias da escola e os 
envolva na solução dos problemas. 

As famílias não sabem o que a 

escola realiza e o que os alunos 
aprendem. 

Mostre as produções da turma para 

que elas entendam o trabalho feito. 

Só você e os gestores falam no 
encontro. 

Abra espaço para os pais exporem 
dúvidas e expectativas. 

Os especialistas têm várias turmas e 

não conseguem falar com todos os 
pais. 

Eles podem ficar em salas 

separadas e receber os pais em 
pequenos grupos. 

 

   

Avaliações merecem comentários 



 

As avaliações e os registros dos alunos nos cadernos, incluindo 

a lição de casa, podem informar também para os responsáveis 

como o estudante está em relação ao conteúdo, assim como o 

relatório individual de aprendizagem - mais comum na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Fundamental. Nele 

constam o que foi trabalhado pelo professor e os avanços da 

criança.  

Porém, muitas escolas não compartilham a avaliação com as 

famílias, outras apenas divulgam as notas, sem contextualizá-

las. "Dessa forma, os pais não conseguem ter a real dimensão 

do desempenho de seus filhos e como ajudá-los", diz Patricia 

Guedes. Para piorar, parte deles vê a avaliação como algo 

punitivo, não como medida que ajuda o professor a aperfeiçoar 

suas práticas.  

Na EMEI Maria Alice Pasquarelli, em São José dos Campos, a 

94 quilômetros de São Paulo, os professores redigem relatórios 



de aprendizagem. "No começo do semestre entregamos aos 

familiares um informativo com os projetos que serão 

desenvolvidos. Para todo aluno, é feito um documento 

individual, que, no fim, é compartilhado na reunião", conta 

Andreia Amorim dos Santos, pedagoga da Educação Infantil. 

Ela revê coletivamente os eixos dos trabalhos e os objetivos e 

coloca as informações em um cartaz no quadro. Só então 

distribui os relatórios. Cada pai ou mãe recebe o do seu filho e 

tem um momento para ler. No fim do material há um espaço 

para que digam o que acharam. Eles também podem tirar 

dúvidas com a professora, que fica à disposição.  

Entre as informações do documento estão as conquistas do 

aluno e o que ainda precisa ser desenvolvido. Tudo com base 

nas anotações diárias, que incluem as falas dos pequenos e as 

suas intervenções. A professora também dá dicas sobre como 

ajudar os filhos. Aspectos comportamentais ficam de fora, já 

que o foco é a aprendizagem. "A família é mais um instrumento 

de apoio para a criança aprender", finaliza Andreia.  

Os professores do 6º ao 9º ano, que lecionam para várias 

turmas, têm dificuldade para usar o relatório individual. Porém, 

podem produzir um documento por classe, pontuando suas 

particularidades, e fazer comentários nas avaliações de cada 

estudante. Em vez de só dar a nota, é possível escrever bilhetes 

indicando o que faltou na resolução. Assim, fica mais fácil para 

os pais entenderem o desempenho dos filhos. 

  

Eu acho que a maioria dos alunos não valoriza o conhecimento 

porque, em casa, eles não têm um espelho. A maioria dos pais aqui 

trabalha como empregada doméstica, faxineira ou em balcão de 



padaria. Então, acho que acabam não valorizando o conhecimento. 

Professora*  

Eu sempre pergunto do meu filho e elas falam que ele só conversa. Aí, 

eu pergunto do desenvolvimento e elas falam que ele está bem, mas 

não sei porquê. Eu não acho que ele está bem na escola.  

Mãe* 

  

Problemas Soluções 

Os pais não sabem o que os alunos 
estão aprendendo e não valorizam 
o conhecimento.   

Explique os objetivos do trabalho, 
sua importância e como ele é 
desenvolvido durante as aulas. 

A escola fala mais de 
comportamento que de 

aprendizado. Só passa a nota aos 
pais.  

Mostre as aprendizagens esperadas, 

como elas foram avaliadas e onde a 
criança está em relação a elas. 

As famílias veem a avaliação como 
algo punitivo. 

Valorize os avanços da criança e não 
apenas suas dificuldades. 

Do 6º ao 9º ano é impossível fazer 
relatórios individuais. 

Escreva um relatório por turma e 
explique nas provas o que era 

esperado de cada questão. 

   

 

Em bilhetes, a troca de informações 



 

Enviados por e-mail, escritos em papel avulso, no caderno ou 

na agenda, os bilhetes são um meio de comunicação rápida e 

prática entre os professores e as famílias. Eles podem informar 

algo relacionado à criança, passar um recado breve ou convidar 

para eventos. Na prática, acabam servindo como reclamação 

formalizada aos pais sobre conflitos e descumprimento de 

regras, conforme indica pesquisa de Sandra Cristina Dedeschi, 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Não é 

preciso comunicar tudo. Problemas pontuais devem ser 

resolvidos internamente. "As famílias não sabem como agir 

diante de críticas. Ficam paralisadas ou usam artifícios muitas 

vezes equivocados como bater no filho ou castigá-lo", afirma 

Daniela Ribeiro.  

Em casos de indisciplina, principalmente nos anos finais do 

Fundamental, o melhor é ouvir o que o estudante tem a dizer e 

fazer as intervenções para que ele reflita e mude de atitude. O 



bilhete só deve ser enviado se ele não melhorar. E, nesse caso, 

precisa ser escrito com o aluno, explicando que medidas já 

foram tomadas e chamando o responsável para que, juntos, 

pensem em um meio de ajudar o estudante. Se isso não for 

feito, é provável que o recado nem chegue ao destino.  

Já os cadernos, que transitam diariamente entre a escola e a 

casa, devem ser usados para auxiliar os pais a entender a função 

da lição de casa. Compartilhe com eles as estratégias por trás de 

uma atividade. Se uma tarefa de Matemática tem como objetivo 

mostrar as hipóteses de cálculo mental da criança, é importante 

avisar que ela precisa resolver os problemas sozinha.  

Na CMEI Vila Torres, em Curitiba, existe uma caderneta 

especial para a comunicação com as famílias. Os recados são 

diários, sobre assuntos diversos. "Nós registramos como a 

criança passou o dia, o que fez, se teve um avanço. O 

combinado é que os pais deem um visto", conta Patricia Ribeiro 

Galli Perin, pedagoga responsável pelas crianças de 3 meses a 5 

anos. Nas cadernetas, as famílias também escrevem recados 

para a professora. "Antes das atividades, verificamos se elas 

têm informações importantes, como uma medicação que precisa 

ser dada", relata a educadora.  

"A família e a escola devem estar na mesma sintonia em relação 

à Educação da criança. Quando a escola compartilha suas 

estratégias, seus valores e os mecanismos de intervenção e 

reparação, torna-se um exemplo para a família de como agir", 

diz Suzana Mesquita Moreira, coordenadora pedagógica do 6º 

ao 9º ano da Escola Projeto Vida, na capital paulista. 

  



A dificuldade maior é chamar os pais da 5ª série em diante porque o 

bilhete nunca funciona. 

Professora*  

Eles só me chamam na escola, me mandam bilhetes quando meu filho 

dá problemas. Nunca me chamam para dar notícia boa.  

Mãe* 

  

Problemas Soluções 

Os bilhetes só contêm 
reclamação sobre os 
estudantes.       

Use os bilhetes para falar do dia das 
crianças e de seus avanços. 

Os pais não sabem como 

ajudar o filho nos estudos. 

Informe os encaminhamentos realizados 
e o que se espera deles para que haja 

continuidade. 

Os pais não acompanham a 
lição de casa.  

Escreva no caderno, perto da tarefa, 

orientações sobre os objetivos da lição e 
como podem ajudar. 

Os alunos não entregam os 
recados pois têm medo de ser 

punidos.  

Converse com a criança sobre o problema 
ocorrido e escreva o bilhete com ela. 

  

 

*Os depoimentos que acompanham a reportagem foram retirados das pesquisas Anos Finais do Ensino 

Fundamental: Aproximando-se da Configuração Atual, Esforços Educativos de Mães num Território de Alta 

Vulnerabilidade Social: um Estudo de Caso e de levantamento realizado pelo Todos pela Educação em parceria 
com o Instituto Tellus. 

 

Foto entrevistada: Arquivo pessoal/Flávia Cardoso 

Fotos Ricardo Toscani. Ilustrações 45Jujubas 
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A Educação Física mudou para melhor. Agora, 

ela é de todos 

Artigo publicado na seção Palavra de Especialista 

do site de NOVA ESCOLA, em junho de 2013, 

indicado por Marcos Neira 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Acompanho a revista e o site, e esta foi a primeira vez em que a perspectiva 

cultural da Educação Física foi abordada. Essa é a concepção que mais dialoga 

com a escola contemporânea. Embora alguns setores ligados à disciplina 

defendam essa linha, o ensino dela vai majoritariamente na direção oposta. A 

reportagem contribuiu para dar visibilidade a essa proposta e encheu de ânimo 

os professores que se alinham a ela e se deparam com questionamentos 

infundados. Sempre encaminho o texto aos meus alunos e aos professores dos 

cursos de formação em que atuo." 

Marcos Neira, coordenador de estágio e professor da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). 

  



A Educação Física 

mudou para 

melhor. Agora, ela 

é de todos 
A metodologia e os objetivos de aprendizagem 

das aulas da disciplina mudaram nas últimas 

décadas. Sai o foco nos alunos mais hábeis, entra 

a preocupação com a democratização. Ser 

solidário passou a ser tão importante quanto jogar 

bem um esporte. Leia mais no artigo de Marcelo 

Jabu, educador, criador e construtor de 

brinquedos, marceneiro, consultor de programas 

sociais educativos e formador de professores 

Texto Marcelo Barros Jabu 

  

  



 
Aula de vôlei. Aula de Educação Física na EM Hercílio Amante. Foto: Ulisses Job 

 
Marcelo Barros Jabu, especialista em Educação Física. Foto: Gabriela Portilho 

1. No passado, aulas de Educação Física 

privilegiavam os alunos mais habilidosos 

Recentemente, passei a frequentar um desses grupos de 

relacionamento via Internet que promovem o encontro, melhor 

seria dizer reencontro, de pessoas que estudaram na mesma 

escola, frequentaram a mesma faculdade ou moraram na mesma 

rua. As pessoas vão retirando do baú fotos antigas e vão 

postando suas memórias no Facebook, compartilhando assim 

suas lembranças e saudades da infância e da adolescência. 

Navegando num desses grupos, encontrei algumas fotos que 

retratavam nossas aulas de Educação Física no famoso 



"Experimental da Lapa". Essas imagens me transportaram para 

um tempo bem remoto e provocaram algumas reflexões que 

gostaria de partilhar neste artigo. Em síntese, o que pude 

reconstruir ao relembrar aquelas aulas foi o seguinte: 

 Usávamos uniforme que consistia num tênis Conga azul-

marinho com cadarços brancos, meias ¾ brancas, um 

calção meio balofo de brim vermelho e uma camiseta 

regata branca. Esse era o uniforme dos meninos. As 

meninas usavam uma espécie de saia pregueada ou algo 

assim. 

 As aulas eram separadas para meninos e meninas. Os 

professores só podiam ministrar aulas para turmas 

masculinas. Já as professoras de Educação Física podiam 

atuar com turmas masculinas e femininas. 

 Fazíamos "ginástica formativa" (flexões de braço, 

abdominais, exercícios na barra fixa) como aquecimento e 

corríamos um tempo em volta da quadra. 

 As aulas consistiam em exercícios técnicos de 

fundamentos esportivos, geralmente das modalidades de 

handebol, basquete, vôlei e futebol de salão (nome da 

época para o futsal). E o voleibol era considerado esporte 

de "maricas". 

 Se a gente não fizesse muita bagunça durante a aula, o 

professor deixava a gente "jogar de verdade" o tal esporte 

nos últimos dez minutos da aula. 

 Nos dias de chuva, dávamos cambalhotas em uns colchões 

de lona verde, plantávamos bananeiras e saltávamos sobre 

um plinto (aparelho destinado à execução de saltos) meio 

quebrado. 



 Os melhores em cada modalidade eram escolhidos para 

participar de treinos específicos no contraturno escolar e 

compor equipes para representar a escola nos 

campeonatos colegiais. 

 As meninas ensaiavam exaustivamente sequências 

intermináveis de ginástica sueca e participavam dos 

desfiles de 7 de Setembro no Estádio do Pacaembu. 

Analisando sob a ótica atual, é possível dizer que a Educação 

Física escolar daquela época segregava os alunos por gênero, 

favorecia os mais habilidosos em detrimento dos menos 

habilidosos, restringia os conteúdos a apenas algumas 

modalidades esportivas e ginásticas, visava à padronização dos 

gestos e do coletivo em vez de incentivar a expressão individual 

de cada aluno, valorizava a competição e não a cooperação. 

Enfim, era uma disciplina tecnicista, não inclusiva e meramente 

instrutiva, e essa análise não estaria equivocada, pois de fato 

corresponderia à realidade na época. 

Utilizando uma terminologia mais contemporânea, tratava-se de 

uma Educação Física que concentrava suas propostas didáticas 

na dimensão procedimental dos conteúdos, ou seja, na 

aprendizagem de técnicas esportivas, no desenvolvimento 

gestual dos alunos, enfim, no que passarei a chamar daqui em 

diante de dimensão corporal dos objetos de ensino e 

aprendizagem. Infelizmente, essa predominância da dimensão 

corporal se dava com uma abordagem metodológica que era 

eficiente para uma minoria de alunos mais habilidosos e 

cerceava a maioria dos alunos das possibilidades de aprender. 

Pessoalmente, olhando essas fotos amareladas desses meninos 

magricelas de cabelo "escovinha" e calções balofos, as 



lembranças ficam um pouco contraditórias, pois elas também 

remetem a momentos de companheirismo efetivo, diversão, 

aprendizagem individual e grupal, entre outros aspectos 

positivos. Para minha sorte, eu pude fazer parte desse seleto 

grupo de alunos que, por diversas razões, tinham mais 

facilidade em passar ilesos pelo funil didático da Educação 

Física daquela época. 

  

2. A nova Educação Física tem como foco a 

democratização 

 
Preocupação com a inclusão de alunos menos habilidosos e portadores de deficiência. 

Foto: Raoni Maddalena 

Lembranças pessoais à parte, o que desejo ressaltar com essa 

introdução nostálgica é que a Educação Física escolar passou 

por um processo de mudanças muito intensas nesses 40 anos e 

mudou para melhor. 



Os uniformes não são mais necessários, as aulas são mistas e os 

conteúdos são mais diversificados. Existe uma preocupação 

permanente com a inclusão dos alunos menos habilidosos e dos 

portadores de deficiência. Os processos de ensino e 

aprendizagem valorizam da mesma maneira a interação social 

entre os alunos e as conquistas específicas da dimensão 

corporal. 

A crise conceitual dos anos 1980 enfrentada pela Educação 

Física - e particularmente pela Educação Física escolar - 

colocou o modelo tradicional em profunda discussão. Com base 

nesse questionamento, toda uma geração de educadores da área 

passou a pesquisar novas formas de atuação didática e 

pedagógica, na busca de responder a perguntas como: 

 Como fazer para que aquela menina pequenina e tímida 

possa participar de um jogo de queimada sem se sentir 

amedrontada? 

 De que modo é possível incentivar e criar maneiras 

efetivas para que aquele aluno gordinho e desajeitado 

possa avançar no processo de aprendizagem? 

A partir desse momento, foi feito um grande esforço de criação 

e sistematização de uma proposta metodológica que 

conseguisse, por assim dizer, democratizar o acesso dos alunos, 

de TODOS os alunos, aos processos de aprendizagem com 

êxito. Foram muitas as mudanças e os avanços construídos 

pelos educadores da área. Com muitos erros e acertos, ajustes e 

reajustes, foi possível constituir e aplicar uma proposta 

metodológica que transformasse a chamada Educação Física 

tradicional em uma nova Educação Física escolar. Diga-se em 



tempo: o que norteou essa busca foi justamente a garantia de 

acesso à aprendizagem da dimensão corporal dos conteúdos da 

disciplina, ainda que outros aspectos também passassem a ter 

um mesmo grau de importância. 

Aos poucos, as aulas foram ficando cada vez menos narradas e 

conduzidas apenas pelos professores. Eles foram 

gradativamente abandonando os comandos e o apito, abrindo 

espaço para uma participação mais ativa dos alunos. As filas 

foram substituídas por formas de organização mais eficientes e 

dinâmicas. As propostas padronizadas passaram a contemplar 

mais efetivamente as características individuais. A organização 

das atividades de ensino e de aprendizagem passou a ocorrer em 

pequenos grupos, estruturados com critérios intencionais 

visando potencializar a aprendizagem dos alunos e sua 

participação. Enfim, são inúmeros os exemplos que poderiam 

ser citados para ilustrar essa verdadeira revolução 

metodológica. 

Apoiados conceitualmente nas teorias construtivistas e 

sociointeracionistas (que apontam para uma perspectiva de uma 

criança ativa no seu processo de interação com o 

conhecimento), os educadores formularam propostas de ensino 

e de aprendizagem nas quais os alunos podiam e deviam 

participar ativamente das aulas, resolvendo problemas, 

assumindo responsabilidades, tomando decisões e criando 

desafios, nos planos individual e grupal. 

  

3. Brincadeiras, danças e lutas passam a receber 

mais atenção nas aulas 



 
Estudantes da EM José Calasanz aprendem técnica de malabares com bambolês. Foto: 

Agência Odin 

A compreensão mais clara do papel das atividades lúdicas no 

processo de desenvolvimento e de aprendizagem de crianças e 

jovens permitiu a inclusão de jogos e brincadeiras nas propostas 

curriculares, desde brinquedos da cultura popular até versões 

adaptadas dos esportes convencionais. As crianças e os 

educadores criaram um imenso repertório de jogos e 

brincadeiras, adaptando regras, transformando os espaços, 

construindo brinquedos, improvisando e criando materiais e 

objetos utilizados nas atividades. O intuito era favorecer a 

participação de todos, o respeito às diferenças individuais de 

ritmo de aprendizagem, o exercício da solidariedade e da 

cooperação mesmo nas atividades competitivas - essas, por sua 

vez, também ganharam um viés mais participativo e menos 

seletivo e excludente. 

É possível afirmar que, nesse período, a Educação Física 

escolar tem aperfeiçoado seus mecanismos metodológicos para 



abordar a dimensão corporal (ou procedimental) dos conteúdos 

e tem ampliado seu repertório de objetos de aprendizagem ao 

viabilizar o trabalho educativo em uma dimensão atitudinal, 

dando a mesma importância para o fazer e para o conviver. 

Nesse contexto, aprender gestos técnicos e ser solidário com o 

colega passou a receber a mesma atenção dos educadores na 

formulação dos processos de ensino e aprendizagem. 

Outro aspecto que contribuiu para os avanços nesse período foi 

a diversificação de conteúdos delineados após a ampliação das 

práticas de cultura corporal consideradas relevantes: jogos e 

brincadeiras, esportes, danças, lutas e ginásticas. Essa 

ampliação de repertório das práticas da cultura corporal de 

movimento contribuiu significativamente para multiplicar as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, que passaram a se 

relacionar e a conhecer um universo mais rico de atividades 

corporais. Essa diversificação também contribuiu para que uma 

nova ampliação de objetos de conhecimento pudesse ocorrer na 

Educação Física escolar. 

  

4. A cultura invade a Educação Física nas escolas 



 
Aula de capoeira na EMEF Professor Anézio Cabral. Foto: Raoni Maddalena 

Até aqui, as conquistas se consolidaram no campo didático-

pedagógico na abordagem das dimensões corporais e 

atitudinais. Progressivamente, essa geração de educadores tem 

colocado o desafio de pesquisar e desenvolver uma proposta 

metodológica que inclua também as dimensões conceituais dos 

conteúdos nas aulas de Educação Física escolar. 

Passamos, então, por uma nova ampliação de campo de 

conteúdos, que considera a importância dos aspectos sociais e 

culturais dos objetos de ensino e aprendizagem da área, o que 

nomearei aqui como dimensão cultural da Educação Física 

escolar. A perspectiva dessa ampliação permitiu que se 

considerasse relevante, por exemplo, conhecer os aspectos 

históricos das práticas da cultura corporal de movimento, 

apreciar suas peculiaridades éticas e estéticas, compreender sua 

relevância social na constituição da identidade sociocultural de 

um grupo ou de uma nação, ampliar a noção de respeito e 



admiração pela pluralidade cultural dessas práticas, entre 

outros. 

A compreensão de que as práticas corporais são objetos 

socioculturais tornou possível perceber, por exemplo, que 

conhecer um determinado esporte valorizado e cultivado por 

um determinado povo é um instrumento para conhecer e 

respeitar esse mesmo povo. Ou ainda, que o cultivo das práticas 

corporais é um processo dinâmico, que se transforma 

constantemente em função dos contextos sociais, culturais, 

econômicos em que são realizados. Essa percepção abre espaço 

para intervenções didáticas e pedagógicas que podem 

instrumentalizar os aprendizes como criadores e 

transformadores de sua própria cultura. 

  

5. Abordar a dimensão cultural das práticas 

corporais enriquece as aulas 

 



Incluir danças e brincadeiras amplia o repertório da disciplina. Foto: Patricia Stavis 

A inclusão da dimensão cultural dos conteúdos na Educação 

Física escolar teve influência positiva no desenvolvimento da 

proposta metodológica, permitindo a criação de atividades de 

ensino e aprendizagem: o registro e a transformação de regras, a 

adaptação de espaços e equipamentos, a pesquisa de campo e 

bibliográfica, a apreciação de vídeos e filmes, a formulação de 

entrevistas para investigar outras culturas e outros períodos 

históricos e a troca de repertório com outros grupos de 

contextos socioculturais diversos (aprender sobre jogos 

indígenas, por exemplo). 

O fruto desse avanço metodológico pode ser ilustrado com a 

descrição sintética de um projeto sobre futebol realizado em 

uma escola de Educação Infantil, com um grupo de crianças de 

6 anos, que durou um semestre: 

 jogar futebol na quadra, na grama, na areia, no pátio; 

 pesquisar e ouvir músicas brasileiras sobre o futebol; 

 desenhar, pintar e fazer esculturas sobre situações do jogo; 

 organizar equipes em subgrupos; 

 escolher nomes e desenhar símbolos para as equipes; 

 jogar futebol de botão; 

 entrevistar ex-jogadores profissionais; 

 ouvir a gravação de transmissões de jogos no rádio de 

diversas épocas; 

 compor hinos e gritos de guerra das equipes; 

 pesquisar e adaptar regras oficiais; 



 compreender as funções dos treinadores, massagistas, 

juízes e bandeirinhas; 

 assistir a filmes sobre o futebol; e 

 entre todas essas atividades, jogar e jogar e jogar futebol. 

Evidentemente, para que tudo isso fosse possível, foi necessário 

o envolvimento de vários outros educadores da comunidade 

escolar além do professor de Educação Física, como a 

professora de classe, os funcionários da escola, os pais, a 

professora de artes plásticas, a coordenação pedagógica, de 

modo que a organização do tempo e do espaço escolar torna-se 

possível o desenvolvimento de toda essa sequência de 

atividades, de forma sistematizada, registrada em todas as 

etapas, avaliada permanentemente e desenvolvida com a 

participação ativa das crianças. 

Em síntese, as crianças aprenderam a jogar futebol melhor do 

que no início do projeto, bem como aprenderam uma série de 

aspectos atitudinais e culturais de uma modalidade esportiva tão 

significativa no nosso ambiente sociocultural. Puderam ainda 

desenvolver uma série de competências de pesquisa, registro, 

expressão e comunicação de ideias e sentimentos e de 

apreciação e resolução de problemas e desafios de diversas 

ordens. 

Nesse contexto, a construção de parcerias didáticas com outras 

disciplinas e com outros atores do cotidiano escolar pode 

desempenhar um papel muito importante para enriquecer o 

processo de aprendizagem dos alunos - sem que os momentos 

de vivência e aprendizagem corporal fossem esquecidos - e 

contribuir para uma melhoria dos projetos políticos-



pedagógicos das escolas para que fossem flexibilizados e 

oxigenados. 

Vejo nessa metodologia de projetos uma ferramenta 

extremamente rica para que a Educação Física escolar possa 

continuar se desenvolvendo nos aspectos didáticos e 

pedagógicos, abordando as diversas dimensões de conteúdos de 

sua área de conhecimento, ampliando as possibilidades de 

aprendizagem de crianças e jovens e garantindo a manutenção 

dos avanços e conquistas arduamente construídos por essa 

geração de educadores. 

 

Este artigo é dedicado ao Prof. Beozzo, ao Prof. Simão, ao 

Vicentini e ao Prof. Odilon, todos eles professores de Educação 

Física do Grupo Escolar e Ginásio Experimental Dr. Edmundo 

de Carvalho, no bairro da Lapa, em São Paulo, nos anos 1960 

e 1970.  

 

Foto entrevistado: Marina Piedade 
 
 
REPORTAGENS 

POLÍTICAS PÚBLICAS | OS SEM-ESCOLA 

Série Especial Retratos da Exclusão 

Reportagens publicadas nas edições 269 até 273, 

de fevereiro a junho/julho de 2014, indicada por 

Maria de Salete 



DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"A revista teve a coragem de fazer algo essencial para a resolução do problema 

da exclusão no Brasil, que foi encarar os fatos sem medo. Além de participar da 

série de reportagens sobre o assunto como entrevistada, quando eu estava na 

coordenação do Unicef, gravei depoimentos para o site. Certa vez, me 

perguntaram o motivo disso. Respondi: 'Porque queremos um novo cenário, em 

que todos estarão dentro do espaço escolar'." 

Maria de Salete, educadora, foi secretária de Educação de 

Salvador e coordenou o Programa de Educação do Unicef no 

Brasil de 2007 a 2014. 

  

Os sem-escola 
Saiba, nesta série de reportagens, por que tantos 

brasileiros estão longe das salas de aula 

Texto Elisa Meirelles 



 

"No Brasil, todas as crianças estão na escola. O país conseguiu 

praticamente universalizar o acesso à Educação." Você, com 

certeza, já ouviu essas frases nos noticiários, mas o que existe 

por trás desse "praticamente"? Segundo a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios 2012 (Pnad), 92,5% das crianças e 

dos jovens de 4 a 17 anos estão na escola. É um número 

considerável, mas todo bom professor sabe que 92,5% não é 

100%. Os 7,5% que faltam significam 3.366.299 pessoas que 

não têm direito de aprender.  



 

NOVA ESCOLA viajou pelo país para conhecer alguns desses 

meninos e meninas e encontrou relatos revoltantes, que você vai 

conhecer nesta edição e nas próximas. Por trás das estatísticas, 

estão crianças como João*, que vive na zona rural de Castanhal, 

a 85 quilômetros de Belém, e aos 14 anos desistiu de estudar 

por nunca ter aprendido a ler, ou a menina Marina*, do 

Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que vive com o pai em 

situação de pobreza e, aos 9 anos, está fora da escola. Cada um 

deles ajuda a contar uma história que, infelizmente, não está nos 

discursos oficiais.  

Embora o país tenha avançado de modo considerável nas 

últimas décadas, ainda não conseguimos trazer todos para a 

escola. As primeiras barreiras a superar são econômicas. A 



exclusão afeta justamente as camadas pobres, já privadas de 

outros direitos constitucionais. 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e 

a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, organizadores 

da campanha Fora da Escola Não Pode!, as crianças mais 

atingidas são oriundas de populações vulneráveis, como negras, 

indígenas, quilombolas, pobres, sob risco de violência e 

exploração e com deficiência. A maioria tem entre 4 e 5 anos, 

ou entre 15 e 17, e grande parte vive nas regiões Norte e 

Nordeste, que apresentam os maiores índices de pobreza e de 

baixa escolaridade do país. Há um porcentual maior de exclusão 

na zona rural e, em geral, os mais atingidos são aqueles que 

vivem em famílias com renda per capita baixa. 

Para agravar o cenário, é nessa parcela vulnerável da população 

que costumam aparecer mais casos de abandono escolar por 

causa do trabalho infantil - caracterizado tanto pela prática de 

atividades remuneradas quanto pela realização de tarefas 

domésticas e pelo auxílio na lavoura. A realidade vem mudando 

com o apoio de programas como o Bolsa Família, que atrelam a 

frequência escolar ao recebimento do benefício, mas ainda 

persiste em diversas regiões do Brasil.  

Merecem atenção também problemas de infraestrutura e de 

oferta de Educação. O número de escolas não é suficiente para 

atender à demanda, uma parcela considerável delas não oferece 

acessibilidade para alunos com deficiência, muitas funcionam 

em condições precárias e em locais de difícil acesso, onde não 

há rede de transporte adequada. Há que se considerar, ainda, 

entraves socioculturais, com destaque para a discriminação 

racial. Todos os indicadores de acesso à escola e de conclusão 



dos estudos mostram que crianças e jovens negros estão em 

desvantagem em relação aos brancos. 

Atender a cada um desses meninos e meninas pressupõe uma 

articulação efetiva entre as diferentes áreas do governo. Como 

explica Maria de Salete Silva, coordenadora do Programa de 

Educação do Unicef, "é fundamental que exista uma busca ativa 

a essas crianças e esses adolescentes. É preciso que Educação, 

Saúde e Assistência Social se articulem para entender onde eles 

estão e quais problemas precisam ser sanados para trazê-los às 

salas de aula". Além de olhar para quem já está fora, é 

imprescindível atentar a quem estuda e começou a ficar para 

trás, tendo probabilidade de desistir. "Um dos principais fatores 

de risco à permanência das crianças na escola é o fracasso 

escolar, representado pela repetência, que provoca elevadas 

taxas de distorção idade-série", alerta ela.  

Conhecer de perto os problemas que afastam crianças e jovens 

da escola é, portanto, fundamental para garantir a todos o 

direito à Educação. Para ajudar você a ter um retrato mais claro 

da exclusão escolar, dividimos esta série de reportagens em 

cinco capítulos, voltados a cada um dos grupos mais 

vulneráveis do país. Na primeira delas, mergulhamos nos 

desafios vividos pelos povos indígenas Brasil a fora. Nas 

próximas edições vamos falar sobre crianças negras na pobreza 

das grandes cidades; populações que vivem no campo, em 

quilombos e comunidades ribeirinhas; meninos e meninas 

vítimas de exploração e violência; e crianças com deficiência. 

Acreditamos que o acesso a essas informações seja o primeiro 

passo para mudar esse cenário. 

 



Depoimento em vídeo de Maria de Salete Silva: 

  

  

 

Povos indígenas 

isolados do 

aprendizado 
É preciso escolas, docentes e transporte para a 

Educação Indígena não existir só na teoria 

Texto Fernanda Salla 

  



 
Sem aulas há sete anos, Edgar* diz que sua matrícula foi negada por falta de documento 

Foto: Marcelo Almeida 

O guarani Edgar* tem 19 anos e não estuda desde os 12, quando 

terminou a primeira etapa do Ensino Fundamental. Ele vive na 

aldeia Y'hovy, em Guaíra, a 642 quilômetros de Curitiba, e sua 

história ajuda a entender os problemas da exclusão escolar de 

crianças e jovens indígenas no Brasil. A área em que mora fica 

na fronteira com o Paraguai e ainda não está demarcada, razão 

pela qual a maioria das aldeias da região não conta com uma 

escola oficial. Para crianças e adolescentes sobra a opção de 

estudar nas escolas "de branco" localizadas dentro da cidade.  

Surgem aí os primeiros entraves. O principal é a falta de 

documentos. Como nasceu do lado de lá da fronteira, Edgar* 



não possui certidão de nascimento brasileira e diz que, por isso, 

teve sua matrícula negada nos dois estabelecimentos de ensino 

em que tentou ingressar. Só entre os índios de até 10 anos no 

Brasil, mais de 30% não possuem qualquer registro civil, 

segundo o Censo Demográfico 2010. A ausência do documento 

não deve impedir o direito de aprender, mas por falta de 

informação a família do garoto não procurou outras instâncias e 

a Secretaria de Educação do Paraná diz não ter recebido 

denúncias a respeito.  

Enquanto a situação não se resolve, a saga do jovem começa a 

ser repetida por outro Edgar* da mesma aldeia, que, além de 

homônimo, tem uma história semelhante à do amigo. Nascido 

no país vizinho, o adolescente de 15 anos está prestes a terminar 

o 5º ano e terá de mudar de escola. Porém, já diz ter ouvido que 

em outras instituições não há vagas para quem, como ele, não 

tem documentação. "Não quero parar de estudar, mas já 

disseram que eu não poderei mais", afirma. 

O drama dos dois guaranis não existiria se as orientações para a 

Educação Indígena fossem seguidas à risca. Por lei, o ideal não 

seria eles irem para a escola comum, e sim terem acesso a uma 

instituição oficial na aldeia. O direito a um ensino diferenciado, 

específico, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitário é 

garantido por lei e está descrito na Constituição Federal de 

1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), em normativas do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e no Plano Nacional de Educação (PNE) 2001- 2010.  

Segundo Rita Potyguara, coordenadora-geral de Educação 

Escolar Indígena do Ministério da Educação (MEC), a criação 

de uma escola indígena independe da condição jurídica da terra. 



No entanto, de acordo com a secretaria do Paraná, a questão 

fundiária é um grave obstáculo. Muitas aldeias de Guaíra estão 

em áreas de disputa judicial com os proprietários rurais da 

região, tornando as relações extremamente tensas.  

A solução viável no curto prazo seria matricular essas crianças 

em escolas regulares e ofertar na aldeia, paralelamente, um 

ensino focado nas tradições próprias. "Na falta de Educação 

Indígena apropriada, eles deveriam ter assegurado o acesso à 

instituição de ensino regular e frequentar as aulas de 

conhecimentos e práticas indígenas no outro período, mas em 

quase todas as aldeias o ensino é improvisado", diz Henrique 

Gentil Oliveira, promotor do Ministério Público Federal do 

Paraná (MPF-PR). Na aldeia Y'hovy, essas aulas são dadas em 

uma cabana precária, de chão de terra e paredes feitas de ripas 

de madeira velhas. Ali, a professora Paulina Martines ensina 

elementos da cultura guarani, como a medicina, os valores, a 

língua materna avá guarani e o dialeto mbyá. Dos 32 estudantes 

atendidos por ela, apenas 15 frequentam também as escolas da 

cidade a que têm direito por lei.  

Faltam escolas, professores e transporte  



 
A falta de escola na aldeia deixa a pequena Sara* sem perspectiva de poder estudar 

Foto: Arquivo pessoal/Pury Tembé 

Histórias como as de Edgar* se repetem pelas diferentes regiões 

do país e ajudam a compor um quadro preocupante. Muito 

longe dali, a mais de 3 mil quilômetros de Guaíra, a pequena 

Sara* compartilha a tristeza de não estudar. Com 5 anos, a 

indiazinha tembé vive em Santa Luzia do Pará, a 169 

quilômetros de Belém, e não está na pré-escola por não ter 

educador nem uma unidade disponíveis na aldeia. "Quero 

estudar, como as outras crianças", reclama a menina. Puyr 



Tembé, coordenadora de Educação Indígena da Secretaria de 

Educação do Pará e moradora do mesmo lugar, afirma que, 

apesar dos esforços, faltam vagas para todos. "Nas aldeias mais 

distantes e pobres, com cinco a dez famílias, o governo não 

constrói escolas. Nas mais próximas, foram feitos 17 prédios, 

mas estão fechados por falta de docentes", conta.  

Os obstáculos enfrentados pelos indígenas variam de acordo 

com a região do país e incluem questões geoclimáticas - como a 

distância de determinadas aldeias - e técnicas - como a 

produção de material didático específico e formação de 

professores de cada etnia. Os índios se deparam com a falta de 

escolas e professores, transporte escolar insuficiente, 

desinformação por parte dos profissionais do setor e até 

preconceito, que gera abandono. "Como não há um 

acompanhamento sistematizado do governo federal para 

garantir a eficácia da proposta, essa Educação depende de cada 

estado e das relações que ele tem com os povos locais, nem 

sempre amigáveis. Assim, podem ocorrer desvirtuamentos", diz 

Luís Donisete, pesquisador do Núcleo de História Indígena e do 

Indigenismo da Universidade de São Paulo (USP).  

O problema se agrava pela falta de informações sobre a questão 

dos índios no país. Não há um número preciso de quantos 

representantes das 305 etnias existentes no Brasil estão fora da 

escola. Segundo o Censo Escolar 2012, há uma queda 

significativa nas matrículas indígenas, que passam de 129.123 

(49,87%) nos anos iniciais do Ensino Fundamental para 51.597 

(19,9%) nos anos finais e apenas 26.424 (10,2%) no Ensino 

Médio, indicando uma alta taxa de evasão. "No médio Xingu, 

constatamos a oferta escolar indígena só até o 5º ano. 



Frequentar escolas não indígenas se torna impossível no local 

por causa das grandes distâncias e os alunos são obrigados a 

parar de estudar", diz Paulo Leivas, coordenador do Grupo de 

Trabalho em Educação Indígena do MPF.  

O tema está em debate e houve avanços significativos. "A 

transferência da responsabilidade por essa Educação da 

Fundação Nacional do Índio (Funai) para o MEC, em 1991, foi 

uma grande conquista. Com isso, ela deixou de ter um caráter 

assistencialista para ser obrigação do Estado", afirma Donisete. 

A partir daí, outras medidas reforçaram a importância de olhar 

para as especificidades desses povos, como o PNE 2011-2020, 

em tramitação no Congresso, que aborda a questão.  

"O país tem uma das legislações mais interessantes e 

abrangentes que se conhece, mas os indígenas são povos 

desfavorecidos historicamente. Para reverter essa situação, é 

fundamental que haja articulação entre os diferentes setores da 

sociedade, a fim de entender as necessidades regionais e 

trabalhar em conjunto para atendê-las", afirma Unai Sacoma, 

chefe da Plataforma Amazonas do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef). Somente com um olhar atento para 

esse público é possível impedir que trajetórias como a de Sara*, 

do jovem Edgar*, de seu amigo da mesma tribo e de tantos 

outros se repitam. 
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Periferias sem 

aulas e sem 

direitos 
Nas regiões pobres das metrópoles, a ausência do 

Estado afasta crianças e adolescentes dos estudos 

Texto Bruna Nicolielo 

  

 
Responsável por cuidar da irmã mais nova, Andréa*, 12 anos, não consegue ir à escola. 

Foto: Manuela Novais 

Um emaranhado de barracos sem reboco domina a paisagem do 

Subúrbio Ferroviário, área periférica de Salvador que abrange 

22 bairros e tem cerca de 600 mil habitantes - quase 25% da 



população da cidade. À medida que o visitante se distancia da 

bela Baía de Todos os Santos, descobre as vielas de Coutos, 

Periperi, Oxumaré e outras localidades cujos nomes remetem a 

portugueses, índios e africanos que habitaram a região. 

Esquecido pelo poder público, o lugar carece de bibliotecas, 

unidades de saúde, praças, áreas de lazer e delegacias. Nessa 

terra sem muitas perspectivas de futuro, o narcotráfico ganha 

importância. "Muitos alunos abandonam a escola por causa de 

ameaças de gangues que controlam o comércio de drogas", diz 

Maria*, diretora de uma unidade estadual da região, 

enumerando nomes e histórias de quem evadiu. As instituições 

de ensino são um dos poucos órgãos públicos da região, que 

cresceu com o aumento das ocupações irregulares nas décadas 

de 1970 e 1980. Em sua rotina, Maria* faz as vezes de 

assistente social, resolve conflitos e lida com o tráfico, além de 

tentar convencer, muitas vezes em vão, meninos e meninas a 

não desistir dos estudos.  

A violência é só um dos fatores da longa lista que tira crianças e 

adolescentes da escola nas periferias das grandes cidades. As 

principais causas são a pobreza e os problemas vinculados a ela: 

condições precárias de moradia, ensino descontextualizado, 

situações de racismo e discriminação e falta de transporte, entre 

outras questões. Nesse contexto de precariedade, fica evidente 

uma faceta perversa da sociedade brasileira. Segundo dados de 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

70,8% da população extremamente pobre do país é constituída 

por pessoas dos grupos de raça ou cor preta e parda. A razão é o 

próprio processo histórico do Brasil, que não implementou 

políticas de apoio a esses grupos após a abolição, contribuindo 



para afastá-los de direitos básicos. "No Brasil, a desigualdade 

educacional tem nome, endereço e cor de pele", assinala Silvio 

Kaloustian, coordenador do escritório de São Paulo do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A maioria (63%) 

das crianças e dos adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola no 

país é afrodescendente. 

A ausência do poder público acarreta também outros problemas. 

No Subúrbio Ferroviário, Juliana*, 17 anos, abandonou a 8ª 

série depois de 145 faltas. Tentou voltar, mas sequer foi 

reconhecida pela equipe docente e desistiu logo depois. 

Gabriela*, 16, largou os estudos na 6ª série. Ambas estavam 

grávidas quando saíram da escola e engrossam as estatísticas 

que relacionam a evasão à maternidade, em especial entre 

meninas negras e pobres. O relatório Situação da Adolescência 

Brasileira 2011, do Unicef, mostra que 6,1% das garotas de 10 e 

17 anos sem filhos não estudavam em 2008, último dado 

disponível. Na mesma faixa etária, entre aquelas com filhos, a 

proporção chegava a 75,7%. Também é grande o número de 

alunas que evade para cuidar de irmãos menores. É o caso de 

Andréa*, 12 anos. Ela conta que a mãe é ambulante e trabalha 

nos arredores da estação ferroviária. A garota não consegue 

estudar porque cuida da caçula, Juliana*, 6 anos, que está sem 

vaga na escola. 

Depoimento em vídeo de Maria de Salete Silva, do 

Unicef: 

  

  



  

Ausência de oportunidades 

 
Marina*, 9 anos, quer estudar, mas ninguéms se responsabiliza por garantir seus 

direitos. 

Foto: Manuela Novais 

Outros motivos da evasão são a indisciplina e o desinteresse 

pelos estudos. Para uma parcela considerável dos jovens, a 

realidade exterior à escola é mais atrativa que a da sala de aula. 

Essa aparente indiferença tem a ver, na realidade, com baixa 

aprendizagem, atraso escolar, repetência e distorção idade-série. 

"As instituições têm sua parcela de responsabilidade, pois são 

pouco atraentes e muitas vezes veem determinados alunos como 

um problema, afastando-os", afirma Antônio Augusto Gomes 

Batista, coordenador de desenvolvimento de pesquisas do 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (Cenpec). Um exemplo é Gabriel*, 16 anos. O 

menino desistiu da escola em 2013 alegando que prefere ir às 

lan houses do Subúrbio Ferroviário ou à Praça de Paripe ouvir 

música com os amigos.  

A cerca de 1,7 mil quilômetros de Salvador, no Complexo da 

Maré, conjunto de comunidades pobres do Rio de Janeiro com 

uma população de 130 mil habitantes, a história se repete. 

Júlio*, 14 anos, também não vê motivos para estudar. 

Abandonou a escola aos 12 anos, quando estava no 6º. Diz que 



parou porque "demora muito tempo para passar de ano". Filho 

de uma usuária de crack, ele mora com a avó, que é faxineira. 

Sem outras instituições a que recorrer, ela tenta sozinha resolver 

o problema. "Eu pagava até van para ele ir, mas nem isso 

adiantou alguma coisa. Quando eu falo para ir à biblioteca da 

ONG Redes da Maré, ele diz que é coisa de criança."  

A área em que o menino e a avó vivem enfrenta os mesmos 

problemas de tantas outras do país. A Maré começou a ser 

ocupada no início da década de 1940 e hoje conta com 16 

comunidades. Próxima ao campus Cidade Universitária da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), teve seu 

crescimento impulsionado pela construção da instituição, da 

Avenida Brasil e de outras vias expressas. As obras, no entanto, 

não trouxeram muitos ganhos à população local. Marina*, 9 

anos, foi criada ali e mal escreve o nome. Tampouco fala com 

fluência. A menina vive com o pai, que ficou dez anos preso e 

hoje trabalha a noite inteira em um negócio próprio. Ele alega 

falta de tempo para levá-la à escola. "Sei que é minha obrigação 

e não estou fazendo." A garota aparece vez ou outra na 

biblioteca da ONG próxima. "Um dia, acordei e ela já tinha se 

arrumado. Penteou o cabelo e disse: 'Pai, me leva para a 

escola'", conta ele.  

Resolver todos esses problemas significa enfrentar de fato as 

desigualdades. Segundo a antropóloga Jaqueline Santos, 

assessora do Programa Diversidade, Raça e Participação, da 

ONG Ação Educativa, muitas propostas afirmativas estão em 

curso. "A oferta de uma Educação contextualizada, com atenção 

ao ciclo de vida, à cultura e à etnia, é uma estratégia importante 

para tornar a escola mais significativa e quebrar o ciclo da 



pobreza", comenta. Em âmbito geral, estão sendo realizadas 

ações importantes voltadas às populações de periferia. 

Programas de transferência de renda, de construção de moradias 

populares e a Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra, do Ministério da Saúde, são exemplos.  

O desafio é fazer com que todas essas iniciativas funcionem de 

modo efetivo. "A política pública precisa alcançar as 

localidades, formando uma rede de proteção articulada, com 

assistência social, postos de saúde e Conselho Tutelar", afirma 

Jaqueline. Hoje, um grande problema é o desencontro de 

informações entre os órgãos. Em Salvador, por exemplo, o 

Conselho Tutelar recebe denúncias, mas tem dificuldade em 

chegar às famílias. "As falhas nesse processo tornam ainda mais 

complicado o acesso às crianças", diz Márcia Guedes, 

promotora do Ministério Público da Bahia.  

Avançar rumo a uma Educação de qualidade, no caso dos 

meninos e meninas negros das periferias brasileiras, é superar a 

herança racista. Só assim eles poderão recuperar a capacidade 

de sonhar com um futuro e com projetos de vida.  

 

  



Educação no 

campo sem 

perspectivas 
Barreiras físicas e pedagógicas impedem 

moradores de áreas rurais de ir à escola e aprender 

Texto Anna Rachel Ferreira, de Iporanga, SP. Colaborou Elisa 

Meirelles, de Castanhal, PA 

  

 
A falta de uma escola no quilombo faz com que Eduarda* esteja há quatro anos sem 

aula. Foto: Ricardo Toscani 

No meio do caminho há montanhas, pedras, riachos, estradas 

malcuidadas, sol escaldante, chuvas torrenciais e outros tantos 



obstáculos. Quando se fala de Educação no campo, o problema 

número 1 é: "Como chegar à escola?". Moradores de locais 

afastados dos centros urbanos e, às vezes, de difícil acesso, 

milhares de crianças e adolescentes da zona rural, de quilombos 

e de comunidades ribeirinhas se veem impedidos de avançar 

nos estudos porque as salas de aula simplesmente estão fora do 

alcance.  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), toda 

criança tem direito a uma "escola pública e gratuita próxima a 

sua residência". Em lugares como o Quilombo de Bombas, no 

município de Iporanga, a 313 quilômetros de São Paulo, a 

realidade é outra. A comunidade fica a três horas de caminhada 

da cidade e só é alcançada por uma trilha com subidas e 

descidas íngremes, trechos de mata fechada e nenhuma 

segurança. A área é dividida em duas: Bombas de Baixo e de 

Cima, uma aos pés e outra no topo de um morro. Na primeira, 

funciona uma escola multisseriada para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Em condições precárias, com janelas 

quebradas e vazamento de água, a casa serve de moradia para 

Dolores Pedroso, que vive ali durante a semana e leciona a 

quatro alunos. Na parte alta da comunidade, há outra instituição 

para essa etapa, em condições semelhantes, que atende sete 

crianças.  

Os estudantes que conseguem completar o 5º ano param em 

seguida. Não há, no quilombo, instituições de ensino voltadas 

aos anos finais do Ensino Fundamental ou ao Médio, e a 

recomendação do município é que todos estudem em Iporanga. 

Como a comunidade fica distante, ir e voltar a pé todos os dias 

é inviável. A opção seria passar a semana na cidade, mas a 



empreitada causa receio às famílias. "A secretaria quer colocá-

los morando com alguém que a gente não conhece. Quando 

tentamos isso, teve adolescente indo para as drogas e para a 

prostituição. Acabaram nem estudando", diz Edmilson de 

Andrade, conselheiro dos quilombos da região e pai de uma das 

jovens que está sem estudar. Soma-se ao quadro o preconceito 

que existe contra essa população. "Muitos moradores da cidade 

tacham os quilombolas de negros sujos que vivem no mato e 

reclamam por acreditar que há políticas demais os 

beneficiando", comenta Nilto Tatto, coordenador da equipe do 

Vale do Ribeira do Instituto Socioambiental (ISA).  

Apesar dos obstáculos, as famílias não desistem. Eduarda*, 14 

anos, está sem estudar há quatro, mas tenta se manter em 

contato com a leitura e a escrita. Grande admiradora da 

literatura, a garota carrega consigo um caderno com textos e 

ilustrações que produz inspirados em livros que pega 

emprestados na escola que frequentou nos anos iniciais. 

"Quando não misturo o que acontece em duas histórias, mudo 

alguma coisa ou só copio os textos. Mas sinto falta dos novos 

conhecimentos que aprenderia nas aulas", conta. As 

expectativas dela e de outros 17 adolescentes são o foco da 

mobilização dos adultos, que buscam o apoio de pesquisadores 

e universidades para reivindicar, da prefeitura e do governo do 

estado, a construção de escolas e a alocação de docentes para lá.  

O caso de Bombas é uma amostra do que se repete pelo Brasil, 

não apenas em terras quilombolas mas também em regiões 

ribeirinhas e na zona rural como um todo. Segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2012, 

para cada 5,1 matrículas nos anos iniciais no campo, são feitas 



2,8 nos anos finais e somente 0,6 no Ensino Médio. "Não há 

vagas em condições adequadas para ser preenchidas pelos 

estudantes da zona rural", explica Mônica Molina, 

coordenadora da Licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade de Brasília (UnB).  

Entre as soluções pensadas para resolver o problema está a 

nucleação, que consiste em reunir alunos de regiões menos 

populosas, até então atendidos por escolas menores, em uma 

única instituição de ensino maior. De 2001 a 2012, essa política 

foi responsável pelo fechamento de 39 mil escolas do campo, 

mas não conseguiu garantir que todos os alunos fossem 

atendidos.  

Um dos principais entraves da nucleação é o transporte, área 

que requer uma estrutura nem sempre condizente com a 

realidade das prefeituras menores. "Parte do transporte feito 

com recursos municipais é voltado a alunos de escolas 

estaduais", comenta Rui Aguiar, oficial de programas do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A situação exige 

cooperação financeira e técnica entre prefeitura e estado, o que 

nem sempre acontece pelo país afora.  

  

Outras barreiras, além da distância 

 



Após anos na escola sem conseguir ler e escrever, João* não se acha capaz de aprender. 

Foto: Janduari Simões 

  

Chegar à escola não é o único problema enfrentado pelos 

764.513 meninos e meninas do campo que estão sem estudar no 

país. Baixa qualidade do ensino, problemas de aprendizagem, 

repetência e evasão são parte de um ciclo comum na zona rural. 

Dados de 2010 do Ministério da Educação (MEC), os últimos 

disponíveis, mostram que a defasagem idade-série no campo 

nos anos finais chega a 43,8%, diante de 27,8% na área urbana. 

Ou seja, longe das cidades, quatro em cada dez alunos estão 

atrasados, sob o risco de desistir.  

Foi o que aconteceu com João*, 14 anos, morador de uma 

agrovila em Castanhal, a 85 quilômetros de Belém. O local é 

composto de um conjunto de casas do programa Minha Casa, 

Minha Vida, em que moram famílias que trabalham na roça. 

Apesar de ter acesso a transporte e estar matriculado, o menino 

abriu mão da escola em 2013. "Eu não presto para aprender, 

não", diz, se esquivando de explicar o que o levou a abandonar 

os estudos. Aos poucos, explica que estava na 4ª série, já havia 

repetido o ano quatro vezes e ainda não sabia ler e escrever. "Às 

vezes, eu perdia o ônibus no dia da prova porque tinha certeza 

de que ia errar tudo", conta. Sem políticas consistentes de 

reforço escolar, João* logo fará parte das estatísticas nacionais 

segundo as quais 22,8% das pessoas no campo com 15 anos ou 

mais são analfabetas.  

Os problemas de aprendizagem se agravam pela distância entre 

o que é ensinado e a realidade dos alunos. "A escola trata os 

quilombos, por exemplo, como se fossem coisa somente de um 

passado distante", lembra Rafael Sanzio dos Anjos, professor da 



UnB. A questão briga diretamente com a legislação vigente, que 

defende o direito de a população da zona rural ter uma 

Educação que contemple as especificidades de sua vida.  

Essa falta de clareza gera também problemas de gestão. José 

Camilo Ramos de Souza, formador de professores na 

Universidade Estadual do Amazonas (UEA), comenta que nas 

regiões ribeirinhas há pessoas vivendo nas áreas secas e nas que 

alagam. Quando a água sobe, esses alunos ficam ilhados ou 

precisam se mudar para a parte seca. Os calendários escolares, 

no entanto, são diferentes e não é possível trocar de instituição 

sem perder o ano. "Quem pensa a escola hoje são pessoas da 

cidade que somente transferem o seu olhar urbano a outro 

contexto", diz.  

Resolver essas equações exige discussões estruturadas com 

representantes das diferentes realidades do campo. Alguns 

avanços têm sido vistos, como a aprovação, em março deste 

ano, da Lei nº 98/2013, que dificulta o fechamento de escolas 

rurais, exigindo uma justificativa da Secretaria de Educação, 

um diagnóstico do impacto da ação e a análise da opinião da 

comunidade escolar. É um passo importante no sentido de ouvir 

as necessidades locais, mas ainda há muito por fazer. 

 

Depoimento de Maria de Salete Silva: 
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Exploração que 

afasta da escola 
Meninos e meninas em situação de alta 

vulnerabilidade estão longe das salas de aula 

Texto Camila Camilo. Colaboração Bruna Nicolielo 

  

 
Nas ruas de Fortaleza, adolescentes são explorados sexualmente em troca de dinheiro.  

Foto: Sérgio Ruiz 

Toda criança deve, por lei, ingressar na pré-escola aos 4 anos 

para uma trajetória de Educação Básica que só termina aos 17, 

no fim do Ensino Médio. O direito, porém, não é realidade para 

milhares de meninos e meninas que estão fora da escola por 

diferentes tipos de exploração e violência. Segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2009, 40.470 



crianças e adolescentes de 5 a 14 anos trabalham e não estudam. 

Para compor um retrato mais fiel do problema, a estatística 

oficial é insuficiente. Ela não inclui parte dos 611.961 

indivíduos da mesma faixa etária que realizam atividade 

remunerada e, a rigor, estão matriculados na escola, mas têm 

desempenho ruim ou faltas constantes. Nem contabiliza os 

afazeres domésticos, as atividades informais e o enorme 

contingente de crianças e adolescentes explorados sexualmente. 

Por ser uma atividade ilícita, a exploração é órfã de informações 

precisas. Os registros mais utilizados vêm de ligações do 

Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República. Como a denúncia não ocorre sempre que o crime 

é cometido, muita gente fica de fora.  

Antônio* é morador da periferia de Fortaleza e filho de pais 

usuários de drogas. Passava fome quando, aos 11 anos, largou a 

escola para vender doces no sinal. Foi abordado no local por 

uma mulher que passou a procurá-lo e a lhe dar presentes e 

dinheiro em troca de sexo. A partir daí, o menino ingressou na 

exploração sexual e não voltou aos estudos. José* nasceu em 

outra periferia, a de Belém. O garoto foi abusado na infância. 

Na adolescência, tinha conflitos com o pai, que não aceitava sua 

homossexualidade. Teve dificuldades para progredir na 5ª série 

e deixou a escola. Aos 11, já era explorado sexualmente. 

Quando os pais se separaram, a mãe o deixou em um abrigo. 

Atualmente tenta reconstruir a vida, namora e participa de um 

projeto para elevar sua escolaridade. "Hoje eu não faria sexo 

por dinheiro, a não ser que não tivesse outra opção", conta.  

Entre as possíveis causas da exploração sexual, a pobreza e a 

ausência de uma boa estrutura familiar se destacam. "Há casos 



em que a família procura o conselho tutelar para entregar a 

criança e dizer que não consegue educá-la", relata Monalisa 

Cardoso, coordenadora de projetos da ONG Amici di Bambini. 

"O conselho acaba vendo outros problemas reunidos, como 

alcoolismo e violência doméstica", explica ela. 

O abuso sexual que surge em casa é entendido pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) como uma porta 

de entrada para a exploração.  

Maria* foi abusada pelo pai na infância, deixou a escola na 3ª 

série do Ensino Fundamental e passou a morar na rua, onde foi 

prostituída. Viveu assim até os 13 anos, quando o Ministério 

Público (MP) tomou conhecimento do caso e a encaminhou 

para uma casa de acolhimento. Lá, ela encontrou dificuldades 

para se adaptar à rotina e teve crises de abstinência alcoólica. 

Com o tratamento químico, a melhora foi parcial. A garota, hoje 

com 17 anos, está casada e tem um filho, mas não conseguiu 

mais retomar os estudos.  

O preconceito piora a questão ao considerar o envolvimento 

com a prostituição uma ação voluntária de quem é preguiçoso. 

Não raro, a violação de seus direitos não é compreendida pelas 

vítimas. "Algumas demoram para entender que eram 

exploradas, que o direito existe e um adulto, maior e 

responsável, agiu contra ela", conta Marisa Mohedano, 

assessora de projetos sociais do Vira Vida, do Serviço Social da 

Indústria (Sesi).  

Veja o depoimento da especialista em Educação 

Maria de Salete Silva: 

  



  

  

Exploração via trabalho 

 
Sem vaga na escola, Pedro* ajuda a mãe na feira e ganha para tomar conta de motos.  

Foto: Sérgio Ruiz 

Outro tipo de violência que priva meninos e meninas da chance 

de estudar é o trabalho infantil, questão em que o papel da 

família também se destaca. Na zona rural, trabalhar desde cedo 

é cultural. É comum ajudar em casa, na lavoura ou no trato com 

os animais. Quem não faz nada é malvisto. Já nos centros 

urbanos, segundo Maria Cláudia Falcão, coordenadora do 

Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 

da OIT, os pais apoiam porque é um jeito de os filhos se 

ocuparem e complementarem a renda. "As políticas públicas 

para o setor são voltadas a quem vive na extrema pobreza, o que 

nem sempre é a realidade das cidades maiores, em que o jovem 

trabalha até para consumo próprio", diz.  



Feira de Santana, a 116 quilômetros de Salvador, é o segundo 

município baiano com maior incidência de trabalho infantil, 

atrás apenas da capital do estado, segundo a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. No Centro de 

Abastecimento, um mercado público da cidade, e nos arredores 

dele, crianças são vistas empurrando carrinhos de mão e 

vendendo produtos. Algumas, vestidas com o uniforme escolar, 

fazem jornada dupla, que atrapalha a aprendizagem. Pedro* tem 

10 anos e chegou à cidade com a mãe, vindo da Paraíba. Ela 

trabalha na feira e ele a ajuda, além de cuidar das motos 

estacionadas no local. O garoto quer estudar, mas não pode 

porque, quando chegou, não havia vaga para transferência. 

  

Papel da escola e desafios a superar  

A escola raramente se responsabiliza por trazer esses alunos de 

volta às salas de aula. O problema se agrava pela distância entre 

o ambiente escolar e a realidade deles. O conteúdo em classe 

tem uma abordagem que não condiz com a vida de quem já 

circula em ambientes mais adultos e é explorado sexualmente. 

Isso não significa que eles não queiram estudar, mas, como 

conta Monalisa, se sentem envergonhados pela distorção idade-

série e não se identificam com os colegas.  

Em relação ao trabalho infantil, há ainda a permissividade das 

famílias, que veem na atividade remunerada uma boa 

alternativa à criança ou ao adolescente, mesmo que apenas no 

curto prazo. Essa visão tem de ser desconstruída. "Se a escola é 

atrativa, tem qualidade e os pais percebem que manter os filhos 

no estudo permite um futuro melhor, a perspectiva muda", 



explica Maria Cláudia. Ela defende que o ideal seria nunca 

precisar trabalhar e poder ingressar em uma boa universidade, 

como fazem os jovens de classe média. Mas a lei prevê o 

trabalho a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, com 

jornada reduzida, tempo para atividades escolares e fiscalização 

do Ministério do Trabalho (MT). O modelo é uma solução 

possível, mas se restringe aos centros urbanos, sem chegar à 

zona rural, onde o trabalho infantil é aceito pela família com 

naturalidade.  

A importância da escola na solução da questão é inegável. 

Muitos professores e gestores, no entanto, não sabem como 

lidar com trajetórias problemáticas. Há vontade de ajudar, mas 

falta preparo para saber como e políticas concretas voltadas ao 

problema. "A universalização da Educação de qualidade terá de 

tratar de forma particular os grupos excluídos, desenhando 

políticas específicas. Assegurar o direito de aprender é melhorar 

as condições de ensino, acompanhar cada um e combater os 

problemas que colocam em risco a permanência na escola. As 

crianças sob risco de violência e exploração precisam de 

atenção redobrada", destaca Silvio Kaloustian, coordenador do 

escritório de São Paulo do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef). 

 

  



Uma inclusão só 

no papel 
Preconceito e falta de estrutura excluem crianças 

com deficiência 

Texto Elisa Meirelles. Colaboração Bruna Nicolielo 

  

 
Fora da escola desde 2013, Luana* quer aprender a escrever, como as outras crianças. 

Foto: Sérgio Ruiz 

"Desculpe, mas a escola tem muitas escadas e não comporta 

uma cadeirante como a Soraia*." "Só temos uma auxiliar e não 

há profissionais para atender a Maíra*". "O Dênis* tem apenas 

5 anos, eu sei, mas, antes de matriculá-lo, acho melhor fazer um 

teste, ver se ele consegue acompanhar a classe." "Não sabia que 

a Luana* tinha síndrome de Down. Prefiro que ela saia da 



escola, não queremos ela aqui." "Recebemos a inscrição da 

Roberta*, mas não há vagas na EMEF perto da casa de vocês, 

ela precisa esperar." Essas foram algumas das respostas ouvidas 

por mães de crianças com deficiência ao tentar garantir o direito 

de seus filhos de estudar.  

"Desde 1989, negar o acesso escolar a essas crianças é 

proibido", explica Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, 

coordenadora do Grupo de Trabalho de Inclusão de Pessoas 

com Deficiência do Ministério Público Federal (MPF). Como 

aparece no artigo 8º da Lei nº 7.853, "constitui crime punível 

com reclusão de um a quatro anos e multa (...) recusar, 

suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa 

causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino 

público ou privado por motivos derivados de deficiência".  

 
A falta de profissionais que a acompanhem em classe tira de Maíra* o direito de ir à 

escola. 

Foto: Sérgio Ruiz 



Os problemas, no entanto, nem sempre chegam ao 

conhecimento do Poder Público e, quando chegam, não são 

tratados com a devida atenção. "Se a família está em busca de 

escola e recebe uma resposta negativa, continua procurando 

opções. Denunciar não é prioridade naquele momento", conta a 

deputada federal Mara Gabrilli (PSDB), que acompanha o tema 

de perto. 

Como as negativas não são dadas por escrito, fica difícil provar. 

A mãe de Dênis* , por exemplo, conta que procurou uma escola 

particular em Santo André, região metropolitana de São Paulo. 

Quando a diretora viu o filho, que tem uma paralisia cerebral 

leve, exigiu um teste escrito e depois recusou a matrícula. "Não 

havia testemunhas e não tenho provas, fica a minha palavra 

contra a da instituição de ensino", conta. O mesmo ocorreu com 

Luana*, de Salvador, que tem síndrome de Down e estudou por 

apenas três meses. A mãe se desentendia com a escola por achar 

que a menina era tratada de forma negligente e não aprendia. 

Um dia, ela ficou presa em uma sala e precisaram arrombar a 

porta. O episódio gerou mais brigas. "A diretora chegou a dizer 

que não sabia que minha filha tinha síndrome de Down. Depois 

a convidou a se retirar da escola", diz a mãe. Não foi feita uma 

denúncia e a garota está sem estudar.  

Recusas e cancelamentos de matrícula, embora também 

aconteçam na rede pública, são mais frequentes na particular. 

"Como o processo de inclusão vem ocorrendo com mais 

intensidade nas públicas e existe um maior controle por parte do 

governo, elas tiveram de se abrir a esse aluno e hoje têm uma 

expertise maior no assunto", acredita Maria Eugênia Pesaro, 

psicóloga do Lugar de Vida - Centro de Educação Terapêutica, 



e doutora em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano 

pela Universidade de São Paulo (USP). É uma vantagem 

importante, mas não significa que os problemas estão sanados.  

  

Veja o depoimento da especialista em Educação 

Maria de Salete Silva: 

  

  

 

Desafios estruturais e de formação 

As leis de inclusão e obrigatoriedade da matrícula não vieram 

acompanhadas de formação adequada aos educadores nem de 

condições de trabalho. "Ninguém se adapta da noite para o dia. 

As escolas buscam alternativas, mas dá para entender a angústia 

de lidar com o desconhecido", diz Sulamita Meninel, mãe de 

um jovem com paralisia cerebral e formadora da Secretaria 

Municipal de Santos, a 77 quilômetros de São Paulo.  

A preocupação de muitos docentes é como organizar a prática 

de modo a incluir o aluno com deficiência e dar a ele condições 

de aprender. Não basta apenas colocá-lo na classe, tem de haver 

uma rede de apoio ao professor - composta de coordenação 

pedagógica e profissional de atendimento educacional 

especializado (AEE) - capaz de orientá-lo sobre as 

especificidades de cada estudante e sobre como incluí-lo.  

Do lado das famílias, há ainda um receio sobre como o filho 

será tratado. "Quando a criança vai ingressar na escola regular, 



existe uma preocupação dos pais com o espaço arquitetônico, se 

há banheiro no andar em que ela estará, se há escada. Eles 

querem professores preparados e se preocupam que haja 

cuidadores responsáveis pela alimentação e pela higienização 

do aluno", comenta Elaine Dal'bo Lemos, diretora do setor 

escolar da Escola de Educação Especial AACD Lar Escola.  

O problema é que esses recursos ainda estão em construção no 

país. Segundo o Censo Escolar 2011, apenas 10% das escolas 

de Ensino Fundamental têm sala de AEE, sendo que só em 9% 

há profissionais alocados para esses espaços. Falta também 

infraestrutura mínima. Apenas 19% têm sanitários adequados e 

17% contam com dependências e vias adaptadas. A família de 

Soraia* foi a 16 escolas de Osasco, região metropolitana de São 

Paulo, e todas alegaram problemas arquitetônicos. Para os pais 

de Maíra*, de São Paulo, a resposta foi que poderiam colocar a 

turma dela no térreo, mas não havia profissionais para 

acompanhá-la. Os pais se dispuseram a encontrar uma pessoa 

por conta própria, mas a escola não aceitou. No caso de 

Roberta*, o problema foi falta de vagas. A escola em que a 

menina estudava parou de atender crianças com deficiência em 

2011 e, desde então, ela aguarda na fila para se matricular em 

uma EMEF próxima de sua casa.  

Segundo Marcia Rabelo, promotora da Infância de Salvador, 

todas as denúncias que chegam a ela sobre evasão são 

relacionadas a problemas no processo de inclusão. "As escolas 

recebem recursos para oferecer AEE, mas alegam falta de 

condições para atender os estudantes. Se uma unidade não tem 

esses recursos, temos de investigar se há crime de improbidade 



e responsabilizar os culpados por mau uso do dinheiro público", 

diz ela.  

  

Uma rede de problemas e soluções  

Às dificuldades da Educação, somam-se entraves relativos a 

outras áreas. Em muitos locais, falta transporte adequado e os 

alunos são levados em ônibus comuns. "Muitos não conseguem 

subir no transporte e há quem nem chegue ao ponto porque as 

calçadas não ajudam", comenta Eugênia Gonzaga. A 

dificuldade aumenta conforme a criança cresce. "Enquanto a 

mãe consegue carregar, ela vai. Depois, não dá mais." Questões 

específicas da área de Saúde também exigem atenção. "A falta 

de próteses e de um acompanhamento clínico, por exemplo, 

dificulta a frequência à escola", explica Martinha Clarete Dutra 

dos Santos, diretora de Políticas de Educação Especial do 

Ministério da Educação (MEC).  

Para articular Educação, Saúde e Assistência Social, foi criado 

um programa que cruza dados do Censo Escolar com o cadastro 

de pessoas de até 18 anos que recebem o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) - concedido a quem tem alguma deficiência 

e é de famílias de baixa renda. A iniciativa, chamada de BPC 

Escola, visa identificar quem não estuda e resolver o problema. 

"No começo do programa, em 2008, 70% estavam fora. Hoje, 

são 30% (140.274)", conta Martinha.  

É fundamental, portanto, entender a complexidade do tema e ter 

um olhar atento a ele. "Precisamos nos conscientizar dos 

benefícios amplos da Educação inclusiva, tendo em vista que o 



ambiente humano heterogêneo é mais interessante e mais rico 

para o processo de aprendizagem de todos os estudantes", 

defende Rodrigo Mendes, presidente do Instituto Rodrigo 

Mendes.  

Garantir o direito de toda criança e adolescente à Educação vai 

além da ideia de formar gente capacitada para o mercado de 

trabalho ou para o desenvolvimento do país. "A escola é muito 

mais do que o campo do conhecimento e da aprendizagem, é 

um lugar de reconhecimento e de pertencimento da infância. 

Mesmo uma criança com deficiência severa, em que não se vê 

resposta, tem o direito a esse espaço de ser criança", explica 

Maria Eugênia. Promover a inclusão é formar uma geração de 

cidadãos capazes de olhar a pessoa com deficiência de outra 

maneira, sem medo do dito "diferente". Essa mudança é 

fundamental.  

  

* Para preservar a identidade dos entrevistados, os nomes 

são fictícios. 

 

Foto entrevistada: Arquivo pessoal/Maria de Salete 
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"Quando eu ainda dava aulas em comunidades ribeirinhas, NOVA ESCOLA era 

enviada pelo Ministério da Educação (MEC). O mais incrível é que os temas 

tratados nas edições sempre coincidiam com o conteúdo que estávamos 

ensinando. Era a força de que precisávamos para tocar aquele trabalho. Esta 

matéria mostra uma forma diferente de ensinar Geografia e eu a usei para 

montar uma atividade com a participação da escola toda." 

Cybelle Amado, educadora e mentora do Instituto Chapada de 

Educação e Pesquisa, em Seabra (BA). 

  



História e 

Geografia: uma 

visão crítica sobre 

o mundo 
Os estudantes dos anos iniciais precisam aprender 

a observar e interpretar a realidade para, assim, 

interferir nela. Saiba o que fazer para que eles 

cheguem lá 

Texto Anna Rachel Ferreira 

  



 

Nos anos iniciais, é recorrente e legítima a preocupação em 

garantir que os alunos sejam devidamente apresentados ao 

mundo das letras e dos números. Por isso, muitos professores 

investem mais tempo nas aulas de Língua Portuguesa e 

Matemática. Porém, ignorar ou minimizar a importância das 

Ciências Humanas, traduzidas pelas disciplinas de História e 

Geografia, faz com que as crianças não explorem todas as 

possibilidades de interpretar o mundo e se inserir nele de 

maneira consciente e atuante. O trabalho com as duas áreas 

desenvolve competências importantes, que vão muito além da 

capacidade de decorar datas ou nomes de capitais, rios ou 

heróis, como ainda se vê.  

Os estudos geográficos focam nas mudanças do espaço e em 

suas representações. "O raciocínio espacial possibilita que a 



criança estabeleça uma relação descentralizada com o ambiente 

e perceba que não é o centro do Universo. "A minha relação 

com o país depende da parte dele em que eu vivo, por 

exemplo", diz Rafael Straforini, docente da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) e autor do livro Ensinar 

Geografia: O Desafio da Totalidade-mundo nas Séries 

Iniciais (190 págs., Ed. Annablume, tel. 11/3031-1754, 25,50 

reais).  

Já no caso da História, o recorte é sobre o tempo, considerando 

acontecimentos, seus agentes e suas consequências. "O aluno 

precisa entender as permanências de elementos históricos, como 

construções e hábitos que se iniciaram no passado, e as 

influências deles na atualidade. Além de identificar quais são 

eles, é necessário enxergar quem os causou e perceber-se como 

um agente histórico", diz João do Prado Ferraz de Carvalho, 

professor de Ensino de História da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp). 

O cruzamento entre as duas disciplinas é inevitável, visto que as 

mudanças físicas se dão ao longo do tempo, também por 

influência humana. Logo, as boas aulas permitem ao estudante 

comparar o passado com o presente para compreender o que 

vive hoje e oferecem ferramentas para que projete o futuro. Isso 

não só no que diz respeito aos limites do bairro ou da história 

pessoal de cada um. Hoje, graças aos meios de comunicação, é 

possível fazer ligações entre o que os alunos presenciam e o que 

acontece em todo o mundo.  

Para iniciar um trabalho nesses moldes, deve-se estabelecer o 

tema a ser tratado e ouvir atentamente o que os estudantes têm a 

dizer. Aqui, cabe investigar a lógica do pensamento deles para 



ampliar conceitos e contrapor ideias. No livro Terra dos 

Homens (144 págs., Ed. Contexto, tel. 11/3832-5838, 29,90 

reais), o geógrafo francês Paul Claval afirma: "(...) a geografia 

fala de situações que são de tal forma parte integrante da vida 

das pessoas e do destino dos grupos que todo mundo as 

conhece". O mesmo raciocínio se aplica à História. No 

livro Ensino de História: Fundamentos e Métodos (408 págs., 

Cortez Editora, tel. 11/ 3611 9616, 52,20 reais), Circe 

Bittencourt explica que uma das tarefas do pesquisador é usar 

os conceitos da História, de temporalidade e análise de fontes, 

para organizar e sistematizar o conhecimento comum. 

  

Acesso a diversas fontes de pesquisa 

Os estudantes dos anos iniciais precisam aprender a observar e 

interpretar a realidade para, assim, interferir nela.  

Feito o diagnóstico, é hora de ampliar as informações por meio 

de imagens, objetos, textos literários, documentos e entrevistas 

com pessoas que viveram o que está sendo investigado. "O que 

faz o aluno entrar em contato com a memória é o desafio com 

significado social e individual proposto pelo professor. 

Voltamos ao passado para investigar algo do presente que nos 

interessa", diz Maria Auxiliadora Schmidt, professora de 

Metodologia e Prática do Ensino de História da Universidade 

Federal do Paraná (Ufpar). É importante estabelecer essas 

relações sem o juízo de que antes as pessoas eram atrasadas e 

que agora somos evoluídos, por exemplo. O ideal é entender os 

fatos como fruto de momentos distintos em que a sociedade se 

estrutura em outros moldes. Para isso, a turma vai usar 



diferentes ferramentas e aprender a fazer isso durante as 

atividades.  

Ao ensinar os alunos a ler uma fotografia de época, por 

exemplo, faça perguntas como: "Por que esse lugar está 

assim?", "Será que isso quer dizer alguma coisa?" e "Como é 

essa situação hoje?". Na sequência, indique a leitura de textos 

que contenham dois pontos de vista diferentes sobre um mesmo 

fato histórico ou tema para que tenham mais informação para 

fazer inferências sobre o período estudado.  

Para ampliar o conhecimento espacial, as crianças devem ter 

acesso a imagens e entrevistas também, além de ler textos 

descritivos e mapas e participar de trabalhos de campo. A 

observação é a chave. "É essencial que elas notem as mudanças 

da paisagem também como consequência da ação humana e que 

saibam identificar de que maneira elas nos afetam", afirma 

Sueli Furlan, do Departamento de Geografia da Universidade de 

São Paulo (USP). Uma opção é propor que a turma saia pela 

cidade e fotografe a paisagem e, em sala, compare as imagens 

com as de outros locais e discuta temas como limpeza, 

preservação da natureza e presença de serviços públicos. O 

trabalho se completa com discussões sobre por que a região 

visitada está assim e de que forma mantê-la ou mudá-la, 

conforme o caso.  

"A escola deve levar os alunos a olhar o que ocorre na 

sociedade e no ambiente, numa intersecção entre História e 

Geografia, e ensiná-los a perguntar, pesquisar e comparar", 

conclui Antonia Terra, do Laboratório de Ensino e Material 

Didático do Departamento de História da USP. A seguir, você 

conhece o trabalho de dois docentes que levaram isso a sério e 



permitiram às crianças ter uma nova opinião sobre o que as 

rodeia. 

  

Veja como trabalhar História e Geografia juntas: 

  

Nosso bairro e o dos outros  

Um olhar atento permite à sala perceber as 

mudanças geográficas e o significado delas 

 
Os alunos descobriram de onde vieram os pais e o impacto da migração no município 

Foto: Marcos Rosa 

Levar os meninos e as meninas do 5º ano da Escola da 

Prefeitura de Guarulhos Elis Regina, região metropolitana de 

São Paulo, a se considerar agentes de mudança e entender o que 

significa estar onde estão. Esse foi o objetivo da sequência 

didática que a professora Denecir Morais Vieira desenvolveu 

em parceria com alunos do curso de Pedagogia da Unifesp. Para 

iniciar o trabalho, pediu que as crianças observassem, em 

detalhes, o que existe no trajeto da escola para casa e vice-

versa, inclusive as condições de calçadas e ruas. "Elas 

desenharam o caminho como uma planta, indicando a presença 



de comércio, asfaltamento, serviços públicos, fluxo de carros e 

transporte público, inclusive destacando se estava lotado ou 

vazio", ela diz. A ideia era fazê-las pensar na influência da 

paisagem no cotidiano dos cidadãos. "Tem muito lixo na rua e 

nos terrenos por onde passo", contou Lúcio Cléber, 10 anos.  

Na sequência, todos entrevistaram os pais, perguntando em que 

estado nasceram e por que se mudaram para Guarulhos, listando 

as informações numa tabela escrita em papel pardo. Em um 

grande mapa do Brasil, a turma observou as distâncias e 

proximidades entre os locais citados. "É interessante trabalhar 

percursos em Geografia, pois a produção do espaço geográfico 

e a vida das pessoas nos lugares estão entranhadas por 

trajetórias de vida", destaca Sueli Furlan.  

Durante a atividade, as crianças perceberam que muitos 

familiares vieram do Nordeste, principalmente da Bahia e de 

Pernambuco, e do Centro-Oeste. Thaiz Souza, 10 anos, contou 

que seu pai foi para Guarulhos em busca de um emprego 

melhor e de uma casa para comprar. Para quem já tinha visitado 

a terra natal dos pais, Denecir pediu que contasse como era a 

paisagem de lá. "Em Brasília, as ruas são todas retas, sem 

morros, e as lojas e os mercados são bem perto", explicou 

Lucas Rodrigues, 10 anos.  



 
No mapa, a turma viu a divisão da cidade e discutiu o que falta no bairro da escola 

Foto: Marcos Rosa 

Após as comparações entre a paisagem de várias regiões 

brasileiras e a de Guarulhos, Denecir propôs a investigação das 

alterações que a cidade sofreu ao longo dos anos. "É importante 

os alunos entenderem que o sistema de transporte e as 

construções no entorno da escola, por exemplo, são produtos de 

trabalho humano, portanto, históricos", explica Lucas Monteiro 

de Oliveira, professor de História do Colégio Santi, em São 

Paulo, e assessor em Ciências Humanas para os anos iniciais.  

Nessa etapa, a educadora pediu que os estudantes perguntassem 

a um morador como era a região quando chegou e de que 

mudanças se lembrava. As respostas compuseram textos que 



narravam a história das pessoas e descreviam o local onde 

vivem. "Quando Florinda comprou sua casa, só tinha a dela e 

mais uma na rua. O resto era mato", escreveu Lúcio. "Eles 

conseguiram ligar as mudanças da paisagem do município com 

a chegada dos pais e de outros moradores", diz Denecir.  

A professora então mostrou imagens da década de 1980 do 

subdistrito de Pimentas, onde fica a escola, e pediu que os 

alunos descrevessem o que viam na imagem e comentassem as 

diferenças com relação ao que existe lá hoje. "Não tinha asfalto 

na rua e havia mais casas com poço do que hoje em dia", 

observaram. Em seguida, analisaram o mapa político do 

município no Guarulhos 450 Anos - Atlas Escolar Histórico e 

Geográfico (César Cunha Ferreira, Daniel Carlos de Campos e 

Elton Soares de Oliveira, 80 págs., Ed. Noovha América, tel. 

11/3675-5488, 122 reais) e conversaram sobre as características 

do subdistrito de Pimentas.  

  

As diferenças entre a periferia e o centro  

 
Ao aprender que é preciso interferir na cidade, eles pediram uma área de lazer 

Foto: Marcos Rosa 



"Por que as pessoas confundem o nome do nosso bairro com o 

de Bonsucesso?", perguntou Denecir. "Por que o shopping aqui 

do lado tem esse nome", responderam. "E por que chama 

Bonsucesso se é no Pimentas?", emendou. "Porque Bonsucesso 

é um nome mais bonito e o bairro também é melhor", 

concluíram. A conversa continuou com a problematização do 

que significa morar na periferia. "As crianças refletiram sobre a 

diferença que existe entre o bairro onde residem e a região 

central e compreenderam que esta última é mais organizada", 

explica.  

Em continuidade, elas fizeram um levantamento de tudo o que 

acreditavam ser necessário ao bairro e do que sentiam falta. 

"Mais rondas policiais, linhas de ônibus, asfalto nas ruas, 

saneamento básico e áreas de lazer, como um campo de futebol, 

estavam entre as reivindicações", diz a professora. Após o 

levantamento, foi escrita uma carta para o prefeito, na qual as 

solicitações foram pontuadas. Em casos como esse, é 

importante que o documento seja efetivamente enviado e que se 

discuta a burocracia para realizar um pedido formal à 

administração municipal.  

Para verificar se as impressões da sala eram compatíveis com as 

dos demais moradores, foram planejadas entrevistas. Antes da 

saída a campo, porém, Denecir propôs uma atividade de análise 

de imagens de diferentes paisagens, lançando uma série de 

perguntas do tipo: "O que essas pessoas estavam fazendo aí?". 

A dinâmica foi retomada nas ruas. "Por que esse sofá está no 

meio da calçada?", provocou. A ideia era que a garotada não se 

acostumasse com o que vê, mas estivesse em constante 

questionamento. Alguns estudantes tiraram fotos dos lugares 



pelos quais passaram. Outros fizeram as entrevistas e anotaram 

as respostas. Tudo foi socializado em sala.  

No fim da sequência, a professora e os alunos fizeram um 

comparativo entre o que a sala pensava sobre o bairro e suas 

necessidades e os pontos levantados pelos moradores. A 

maioria das opiniões era semelhante. "Retomei que fazemos 

parte da mesma comunidade. Temos necessidades e deveres 

para com ela", conta Denecir.  

Os pequenos finalizaram as atividades conversando sobre 

problemas que os próprios munícipes poderiam resolver, como 

a questão do lixo espalhado pelas ruas e jogado em terrenos 

baldios. Também mencionaram o que está nas mãos do prefeito, 

mas que pode ser motivo de reivindicação. "A escola foi 

construída porque a comunidade exigiu que a prefeitura 

atendesse à demanda da região", a professora relembrou a 

todos. 

  

O dia a dia de todos nós  

Trajetórias individuais e marcos da cidade mostram 

que a história é feita por cada um 

  



 
Em uma saída a campo, a turma observou o catamarã, que afeta o ambiente e a 

sociedade 

Foto: Carol de Góes 

Em uma cidade com um sítio histórico, famoso referencial da 

Revolução Farroupilha, pode parecer difícil desvincular a 

História de heróis e datas. Mas a professora Ana Paula Reis de 

Morais, de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, 

conseguiu. Em parceria com o Museu da Pessoa, ela 

desenvolveu um trabalho com os estudantes do 4º ano da EMEF 

Breno Guimarães para que identificassem o protagonismo do 

indivíduo e compreendessem como as mudanças ocorridas na 

cidade e no mundo influenciam a vida social ontem e hoje. 

Após pesquisar a própria história, as crianças deveriam trazer 

para a classe o significado de seu nome e por que foi escolhido. 

"Como vocês podem conseguir essa informação?", perguntou. 

Elas elencaram os pais, livros e a internet como possíveis 

fontes.  

"Minha mãe disse que sabia que eu ia iluminar a vida dela e 

meu nome significa luz", contou Ellen Silva das Chagas, 10 

anos. Após todos compartilharem suas descobertas, Ana Paula 

questionou: "As pessoas, as coisas e os lugares possuem um 

nome. Por que nosso município se chama Guaíba?". Logo, os 

estudantes citaram o lago, que tem o mesmo nome, que separa a 



cidade da capital. Foi o momento de a professora apresentar um 

livro sobre a história do município em que descobriram que 

Guaíba quer dizer baía de todas as águas. "O significado do 

nome de um local pode dizer muito sobre seu processo de 

formação histórica e geográfica", diz Sueli Furlan.  

Na sequência, eles fizeram várias investigações sobre a cidade, 

com base em observações do presente. Uma delas focava os 

meios de transporte. O catamarã, embarcação que faz o 

percurso de Guaíba a Porto Alegre, havia chegado ao 

passageiro de número 1 milhão, gerando várias reportagens 

sobre o assunto nos jornais. Uma delas foi lida por todos, que 

depois conversaram sobre o transporte hidroviário e as tarifas 

cobradas.  

Em seguida, a docente mostrou aos estudantes outra 

reportagem, publicada dois anos antes, quando o catamarã 

começou a funcionar. Eles ficaram impressionados com o 

aumento no valor da tarifa. "A professora se baseou no 

cotidiano da turma para falar das mudanças históricas nos meios 

de transporte da cidade, explicitando as transformações", 

comenta Lucas Oliveira.  

  

A capital, seus arredores e sua história  



 
As crianças andaram de jardineira, um tradicional meio de transporte na cidade 

Foto: Carol de Góes 

Na sequência, a professora apresentou um mapa de Porto 

Alegre, que muitos gostariam de conhecer, e indicou que o lago 

é uma ligação da capital com Guaíba e um limite natural entre 

elas. E perguntou: "De que outros modos é possível sair de lá e 

chegar aqui?". No mapa, a garotada identificou estradas e 

indicou a possibilidade de se locomover de carro e ônibus. "A 

mediação da professora permite que os alunos relacionem o real 

ao que está representado no mapa", destaca Sueli.  

Ana Paula, então, indagou se essas sempre foram as únicas 

formas de acesso à cidade. Para buscar a resposta, a turma leu 

um trecho do livro Estudos Guaibenses (Valdivino Rodrigues, 

edição do autor, 112 págs.,  esgotada) e aprendeu que cavalos e 

carroças, comuns no passado, ainda são usados para chegar à 

cidade. Outro meio de transporte presente no local é a 

jardineira, que hoje é utilizada para passeios turísticos, mas que 

já foi um transporte público importante. Para ampliar a 

discussão, a professora trouxe imagens de aviões, navios e 

trens, que não servem a cidade de Guaíba. "Em Porto Alegre 

tem avião, que pode levar a gente até para outros países", 

comentaram.  



No encontro seguinte, as crianças voltaram a analisar o mapa 

para compreender melhor os limites do município. Elas 

identificaram que, além da capital, há várias cidades pequenas 

ao redor de Guaíba. "E se os limites fossem outros?", 

questionou a professora. Em seguida, todos leram um texto 

sobre a emancipação do município. "Junto com a nossa, as 

outras quatro cidades eram uma coisa só e se chamava Pedra 

Branca, uma grande estância", ela explicou. A turma conversou 

sobre o que seria diferente se ainda vivessem em Pedra Branca 

e quais as relações existentes com as cidades vizinhas. Na 

conversa, ficou evidente a estreita ligação entre os moradores 

de todas elas, já que muitos contaram frequentar esses locais e 

ter pais e conhecidos trabalhando neles.  

Na sequência, os estudantes foram ao sítio histórico da cidade 

para ver as marcas do que haviam visto em sala. No caminho, 

percorrido de jardineira, observaram outros meios de 

locomoção, como o catamarã e os automóveis. Após visitarem a 

casa de José Gomes de Vasconcelos Jardim (1773-1854), um 

dos líderes da Revolução Farroupilha, foram à rua em que 

morou o ex-vereador Breno Guimarães (1927-1976), que dá 

nome à escola. Também tiveram a oportunidade de conhecer a 

Vitrine Cultural, museu sobre a memória da construção do 

município. Tudo foi para um relatório em forma de texto e 

desenho em que se destacou o mais interessante de cada ponto.  

Na volta à sala de aula, todos compartilharam suas impressões e 

responderam à pergunta da professora sobre como saber ainda 

mais sobre a cidade. "A gente podia perguntar para alguém", 

sugeriu Diego Riograndense da Silva, 10 anos. "E quem seria?". 

As crianças fizeram uma lista com as pessoas que acreditavam 



poder ajudar. Ela teria de ser mais velha e viver há muito tempo 

no local. A escolhida foi a bibliotecária da escola, Carmem 

Regina Maganha Ribeiro. Os alunos se prepararam para a 

entrevista coletiva e, munidos de lápis e papel, se posicionaram 

em roda, com Carmem no centro. "Expliquei que eles estavam 

registrando a história que acontecia naquele momento", lembra 

Ana Paula. Após a entrevista, as crianças conseguiram mais 

informações sobre Guaíba e fizeram ligações com o passado. O 

aspecto das ruas, que antigamente eram poucas e sem asfalto, e 

os locais que Carmem frequenta, como o sítio histórico, foram 

temas tratados. "Os pequenos amaram ouvir o que aconteceu ali 

e eu retomei como era interessante algo do passado fazer parte 

do nosso presente, tanto como influência quanto fisicamente, da 

mesma forma que tínhamos visto acontecer com os meios de 

locomoção", comenta.  

O trabalho foi favorecido pelas discussões em torno do aumento 

do preço da passagem de ônibus em São Paulo, Porto Alegre e 

outras capitais brasileiras, palco de diversas manifestações. A 

turma conversou sobre quem tinha participado das passeatas e 

concluiu que eram muitas pessoas. "Queria levá-los a 

compreender que a história não se constrói pela decisão de um 

único indivíduo. São conjuntos de interesses e necessidades que 

vão impulsionando mudanças em que todos acabam afetados", 

ressalta Ana Paula. 



 
No palco da Revolução Farroupilha, a turma compreendeu o peso do passado no 

cotidiano 

Foto: Carol Góes 
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Avaliar o tempo todo 
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indicada por Elizabete Aparecida da Silva 

DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 



 

"Estávamos iniciando na escola o trabalho com a carta diagnóstica, um 

instrumento de avaliação do desenvolvimento dos pequenos da Educação 

Infantil. A reportagem foi crucial para a nossa prática, pois tratou do uso do 

portfólio das crianças. Estamos sempre em busca de aperfeiçoar nossas 

avaliações, com registros do que acontece em sala e que ressaltam os avanços 

delas, como o que ocorre nas rodas de conversa e nos momentos de 

brincadeira." 

Elizabete Aparecida da Silva, leitora, coordenadora 

pedagógica de Educação Infantil. 

  

Avaliar o tempo 

todo 
A combinação de vários recursos para mensurar o 

aprendizado é a principal garantia do ensino 

eficiente. Saiba como promover esse diagnóstico 

constante em suas aulas 

Texto Bruna Nicolielo 



  

 

Você já ouviu falar em avaliação processual? Sinônimo de 

avaliação formativa ou contínua, ela indica a prática de 

examinar a aprendizagem ao longo das atividades realizadas em 

sala de aula: produções, comentários, apresentações, criações e 

trabalhos em grupos. "Isso faz a diferença porque é o elo entre o 

ensino e a aprendizagem e torna o docente corresponsável pelo 

processo", afirma Benigna Villas Boas, professora da 

Universidade de Brasília (UnB) e autora de, entre outros 

livros, Virando a Escola do Avesso por Meio da Avaliação (144 

págs., Ed. Papirus, tel. 11/2125-3900).  

Avaliar dessa maneira permite acompanhar a construção do 

conhecimento, identificar eventuais problemas e dificuldades e 

corrigi-los antes de avançar. "Isso ajuda a interpretar o que a 

turma aprendeu ou não e, assim, intervir, mudando as 

estratégias", explica Jussara Hoffmann, autora de livros 

como Avaliação Mediadora: Uma Prática em Construção da 



Pré-Escola à Universidade (160 págs., Ed. Mediação, tel. 

51/3330-8105).  

Deveria ser assim sempre, mas em muitas salas de aula ainda 

predominam provas classificatórias, que servem como 

instrumento de poder e domínio do docente e deixam para o 

aluno toda a responsabilidade pelo resultado. "É importante que 

os educadores abram mão de avaliações tradicionais e 

coloquem esse recurso realmente a serviço da aprendizagem", 

continua Jussara. 

A rotina atribulada e a formação deficitária dos docentes são 

aspectos que dificultam a adesão a propostas diferenciadas. 

"Isso resulta em falta de preparo para estimular uma cultura 

avaliativa que não seja excludente e punitiva", comenta José 

Albertino Carvalho Lordelo, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Apesar dos obstáculos, é perfeitamente possível 

colocar essa nova visão em prática. "Antes de mais nada, o 

professor precisa ter muita clareza de seus objetivos", ressalta 

Denise Tonello, orientadora pedagógica e educacional do 

Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo. Segundo ela, um 

passo importante é criar o hábito de registrar o que se passa na 

sala. "Sem isso, informações preciosas podem se perder", 

explica Elisabete Montagner, formadora de professores do Sesi, 

em São Paulo. É possível anotar falas significativas, o 

desempenho e as dificuldades apresentadas pelos alunos, a 

participação geral e tudo o mais que ajude a ter um perfil claro 

da turma e que facilitará saber onde, como e quando intervir. 

"Fichas de acompanhamento facilitam o trabalho com classes 

numerosas", diz Elisabete.  



A atribuição de nota não é um problema, pois as escolas e as 

redes às quais estão vinculadas, de um modo geral, costumam 

adotá-la. Na avaliação formativa, porém, ela não ocupa lugar de 

destaque. "Trata-se de um parâmetro, decorrência do processo", 

diz Benigna.  

Outro ponto fundamental é diversificar os procedimentos, 

sempre pensando em criar desafios para a garotada. Nesse 

sentido, um forte aliado em todas as etapas de ensino é o 

portfólio. Ele pode reunir as produções mais significativas do 

estudante ou do grupo. "Esse material não é simplesmente uma 

coleção do que o estudante fez. Ele deve indicar o percurso de 

aprendizagem", defende Célia Maria Guimarães, professora da 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 

(Unesp) e coautora do livro Fundamentos e Práticas da 

Avaliação na Educação Infantil (Ed. Mediação, no prelo). O 

portfólio permite ao professor ter uma visão mais ampla dos 

resultados e ao aluno fazer reflexões sobre o que sabe. Ele 

mesmo pode escolher o que será incorporado à pasta, num 

processo de tomada de consciência sobre o que foi aprendido e 

o que ainda falta aprender.  

A seguir, estão três sequências de atividades de professoras que 

aderiram à avaliação processual. Você lerá o exemplo da 

autoavaliação feita pelos pequenos na pré-escola, da avaliação 

entre pares nos anos iniciais e da produção intensa de textos nos 

anos finais. Lembre-se, no entanto, de que as práticas 

avaliativas não são exclusivas de uma faixa etária ou outra. Elas 

devem sempre se adaptar às disciplinas, ao conteúdo que está 

sendo trabalhado e às características e necessidades da turma 

em questão. 



  

Crianças de 5 anos avaliam desenhos 

Na Educação Infantil, o comportamento, o movimento e a 

expressão corporal são elementos que você deve observar para 

alimentar sua reflexão. Mas a avaliação pode ir além disso. Em 

pesquisas com crianças de 5 anos, Leonor Santos, da 

Universidade de Lisboa, em Portugal, constatou que elas são 

capazes de se autoavaliar, identificando pontos fortes e o que 

precisa ser melhorado. No Colégio Miguel de Cervantes, em 

São Paulo, a professora Renata Labonia propõe esse tipo de 

ação em dois momentos. O primeiro é uma reflexão sobre o dia. 

Todos, em roda, conversam sobre o que realizaram com base 

nas perguntas da educadora. Nessa hora é comum que um 

complemente a fala do outro.  

Além disso, a cada mês, os pequenos participam da escolha das 

produções que serão acrescentadas ao portfólio individual, um 

material levado para a reunião de pais e, depois, para casa. 

Também em uma roda, Renata expõe tudo o que foi produzido 

pela turma, que tem 29 crianças de 4 e 5 anos. "Olhamos tudo e 

vamos lembrando o que cada um fez", conta.  

"As crianças que ainda não escrevem podem ser estimuladas a 

se avaliar oralmente ou por meio de desenhos, que dizem muito 

sobre o desenvolvimento. Essa prática enriquece a pasta", 

explica Denise, do Miguel de Cervantes. Durante a discussão, 

Renata anota as justificativas apresentadas pelas crianças para 

suas escolhas. Depois, essas frases são adicionadas ao portfólio. 

  

  



 
Qual atividade você mais gostou de fazer neste trimestre? Por quê? 
 
"Eu adoro fazer desenhos livres, porque eu posso desenhar o que 

quiser. Gosto de desenhos demorados!" (Julia) 

Sondagem Os bonecos-palitos eram comuns nos desenhos da turma. 

Para trabalhar a figura humana, então, Renata pediu que cada um se 

desenhasse. A etapa avaliativa balizou os passos seguintes.  

Exploração Todos dançaram em frente ao espelho observando o 

corpo. Depois, uma criança desenhou a outra. E os pequenos ainda 

fizeram o contorno do corpo dos colegas em papel Kraft.  

Referências A garotada conheceu obras de pintores e escultores como 

o francês Henri Matisse (1869-1954) e as brasileiras Lygia Pape 

(1927-2004) e Lygia Clark (1920-1988).  

Produção Em um novo desenho, o boneco-palito do início do ano deu 

lugar a formas humanas cheias de detalhes. Olhos, sobrancelhas, 



cílios, cabelos, dedos e pescoço foram desenhados com afinco. O 

aprimoramento foi notado e destacado pelos pequenos no momento de 

montagem do portfólio. 

  

  

  

No 3º ano, os pares indicam melhorias 

A prática de uma criança analisar a produção de outra e propor 

melhorias foi estudada pela pesquisadora argentina Mirta 

Castedo em sua tese de doutorado. Ela concluiu que estudantes 

entre 7 e 9 anos são capazes de travar longas discussões entre si 

sobre suas produções. "As opiniões dos outros multiplicam as 

visões sobre o escrito. Discutir o produzido é favorecer uma 

análise mais além do que cada um, individualmente, é capaz de 

analisar", escreve.  

Essa estratégia é adotada por Eunice Pereira Barberino com o 3º 

ano da EM Professora Ezelita Souza Vieira, em Tapiramutá, a 

360 quilômetros de Salvador. Em um projeto de reescrita da 

fábula A Cigarra e a Formiga, a professora organizou duplas 

com níveis de conhecimento próximos e um aluno avaliou o 

texto do outro. "Dessa maneira, todos aprendem a ter uma 

postura de ler para escrever melhor", diz Benigna, da UnB.  

Esse procedimento foi apenas uma das estratégias de avaliação 

utilizadas por Eunice, que ainda contemplou análises dos textos 

produzidos e muita observação. Para registrar tudo o que 

acontecia, ela elaborou fichas com questões sobre tópicos 

específicos como: "Escreve inicial maiúscula após pontuação?" 

e "Revisa os textos após diferentes versões?". A cada dia, ela 



elegia novos grupos e conteúdos a observar. "Com isso, 

pensava em atividades diferenciadas para quem ainda não havia 

aprendido." 

Escola Municipal 

Ezelita Souza Vieira 

Turma: 3ºA   

Data: 08/10/2013  

Aluna: Samira Oliveira 

Brandão 

Professora: Eunice 

Pereira Barberino  

 

A Cigarra e a 

Formiga  

Era uma vez a cigarra 

e a formiga. A cigarra 

so cantava incuanto a 

formiga so trabalhava. 

Quando chegou o 

inverno a cigarra foi a 

casa da formiga. A 

cigarra ficou com frio. 

Foi a casa da formiga. 

Bateu na porta toque 

toque Quei e Sou eu a 

cigarra a cigarra 

respondeu: oi quero 

que mi alimente Estou 

Diagnóstico Eunice 

questionou o que a turma 

sabia sobre a história e pediu 

que cada um escrevesse seu 

texto. Depois, todos 

conheceram várias versões 

da fábula e fizeram um 

reconto oral.  

Troca Os alunos produziram 

novas versões da história e, 

depois, a classe foi dividida 

em duplas para a revisão. 

Um estudante sugeriu 

melhorias no texto do outro, 

sem reescrever pelo colega. 

A professora percorreu os 

grupos registrando as 

observações e fazendo 

apontamentos.  

Ajustes Para sanar 

dificuldades identificadas, a 

educadora propôs atividades 

sobre sequência narrativa, 

paragrafação, ortografia, 

pontuação e acentuação.  



com muita fome e com 

muito frio. O que você 

fez durante o verão eu 

cantei  

Pois agora dancê!  

Moral: Primeiro a 

obrigação depois a 

diversão 

 

Comentários da aluna 

Luciana Cardeal Reis: 

 Para começar uma 

fala precisa de 

travessão -  

 Antes de uma 

conversa usa dois 

pontos :  

Produto final Depois de 

todos refletirem sobre a 

escrita e produzirem vários 

textos, as versões finais 

foram reunidas em um livro, 

lançado com a participação 

de toda a comunidade. 

 

Produções de texto são analisadas no 8º ano 

À medida que crescem, os estudantes podem ser desafiados a 

escrever textos cada vez mais complexos e ser avaliados por 

isso. "O resultado dessa diversidade de propostas é um portfólio 

mais rico, que ajuda na retomada do aprendizado tanto pelo 

aluno como pelo professor", diz Célia, da Unesp. Outro ponto 

importante é envolver a turma no processo avaliativo. "É 

preciso explicar o que se espera que as produções revelem, qual 

é o objetivo do docente e o que ele quer saber se o estudante 



aprendeu", explica Elisabete, do Sesi. Foi assim que agiu a 

professora de História Márcia Olinda Julio, da EE Antonio 

Raposo Tavares, em Osasco, região metropolitana de São 

Paulo.  

Num projeto com o 8º ano sobre os desdobramentos da chegada 

da família real ao Brasil, ela propôs uma série de atividades que 

permitiram observar o que os alunos sabiam ou não sobre o 

tema estudado. Após as primeiras aulas, houve a produção de 

diálogos e de cartas fictícias entre as personalidades históricas 

envolvidas no conteúdo. O objetivo de Márcia era identificar os 

conhecimentos da turma sobre os principais atores desse 

período, bem como suas ações. A docente leu os textos dos 70 

alunos (são duas classes de 35), devolveu as produções e fez um 

comentário coletivo para cada turma. Todos receberam nota, 

uma exigência da escola.  

Nas etapas seguintes, os adolescentes fizeram provas 

dissertativas e relatórios sobre os livros e filmes apresentados. 

Nessas produções, abordaram o desenvolvimento econômico e 

o fortalecimento político que levou ao rompimento com a 

metrópole em 1822 e a instauração do Primeiro Reinado. A 

garotada também produziu videodepoimentos sobre o que viu 

no Museu Paulista, em São Paulo. Os trabalhos trataram do 

mobiliário e de outros utensílios dos imperadores e foram 

analisados pela professora, que ainda fez uma discussão sobre 

as produções em sala.  

A classe também foi a Paranapiacaba, distrito de Santo André, 

região metropolitana de São Paulo, onde viu a estrada de ferro 

que transportava cargas e pessoas até o porto de Santos, a 80 

quilômetros de São Paulo. Após a viagem, um novo 



videodepoimento foi feito e avaliado. Nessa segunda produção, 

os estudantes incorporaram as sugestões feitas por Márcia. "O 

resultado ficou visivelmente melhor, tanto do ponto de vista 

técnico como do conteúdo que estávamos abordando", comenta 

a docente.  

Por fim, ela ainda avaliou um memorial - texto individual que é 

uma espécie de diário retrospectivo - produzido com base em 

anotações dos adolescentes sobre a palestra com a arqueóloga 

Valdirene do Carmo Ambiel, responsável pela exumação do 

corpo de dom Pedro I (1798-1834) e de suas mulheres. O 

estudo revelou aspectos até então desconhecidos, como o fato 

de o imperador jamais ter fraturado a clavícula em uma queda 

de cavalo, o que era tido como verdade.  

As produções mais significativas foram reunidas no portfólio. 

Trabalhar com esse recurso nos anos finais também é possível. 

É preciso apenas ficar atento à abrangência dele. Pode-se 

escolher um tema ou um projeto específico. "Não é necessário 

desenvolver o trabalho com todas as classes ao mesmo tempo. 

Ao terminar um projeto numa sala, vale começar em outra e 

assim por diante. Desse modo, todos os estudantes vivenciam 

esse procedimento e o professor não fica atribulado demais", 

diz Benigna, da UnB. 

Querido Dom Pedro,  

É verdade que abdicará sua coroa a 

favor de seu filho D. Pedro II, pense 

nisso com calma Pedro é apenas uma 

criança, e desde que Maria 

Leopoldina faleceu, não tenho 

Leitura A turma leu 

1808 (Laurentino 

Gomes, 408 págs., 

Ed. Planeta, tel. 

11/3087-8888, 39,90 

reais) e 



noticias de como anda sua vida 

conjugal, espero que não ande traindo 

sua esposa Dona Amélia.  

Sei muito bem que assim como sua 

mãe Carlota Joaquina, a fidelidade 

não é uma virtude que você possue. 

Além de tudo quer proclamar a 

republica, você sempre teve essas 

ideias revolucionárias na cabeça, as 

vezes acho que é louco mas sei que 

sempre quis fazer o melhor.  

Estou sentindo muitas saudades de 

você a última vez que te vi foi em uma 

pequena viajem ao Brasil, espero 

mesmo revê-lo, e tentar colocar sua 

cabeça no lugar. Se tomar a decisão 

de por Pedro em seu lugar sei que 

será o melhor, além do que ele faz 

parte da família, e foi bem educado e 

preparado, quando chegar a hora ele 

será um bom rei.  

Cuide de sua saúde, o histórico 

familiar não é nem um pouco bom, ao 

contrário de seu tio D. José não deixe 

que alguma doença acabe com sua 

vida.  

Trate dos assuntos politicos com 

seriedade, calma, e de sua família 

com amor e atenção, e por favor tente 

assistiuCarlota 

Joaquina, Princesa 

do Brazil(Carla 

Camurati, 100 min).  

Cartas A professora 

selecionou algumas 

personalidades da 

época - como 

Carlota Joaquina 

(1775-1830), dom 

Pedro I e Napoleão 

Bonaparte (1769-

1821) - e propôs a 

produção de 

diálogos e, em 

seguida, cartas 

endereçadas a eles. 

Com isso, ela 

verificou o que a 

turma havia 

entendido nos 

estudos realizados 

nas aulas anteriores.  

Saída a campo 

Antes de ir ao 

Museu Paulista, a 

turma analisou o 

quadro 

Independência ou 



ao máximo não ter preferência por 

um dos filhos, já vimos que isso não 

da em boa coisa."  

De sua prima e amiga de sempre, 

Valentina 

 

Morte, de Pedro 

Américo (1843-

1905), e fez novas 

leituras. Depois, 

cada um produziu 

um vídeo.  

Aprofundamento O

s estudantes viram 

Mauá - O Imperador 

e o Rei (Sérgio 

Rezende, 135 min, 

Europa Filmes) e 

fizeram um relatório. 

Paranapiacaba foi 

tema de mais um 

vídeo.  

Saber acadêmico A 

docente introduziu o 

tema que uma 

arqueóloga 

convidada iria 

abordar. Na palestra 

sobre a família 

imperial, os 

estudantes puderam 

tirar dúvidas e 

também tomar 

notas.  



Memorial O texto 

final feito por cada 

um reuniu as 

anotações sobre a 

palestra e todas as 

etapas. Considerado 

pela docente, o 

trabalho compôs, 

com os demais, a 

nota final. 

 

Foto entrevistada:Arquivo pessoal/Elizabete Aparecida da 

Silva  

Fotos: Otávio Silveira e reprodução 
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Professor reflexivo 

Reportagem da edição 274, de agosto de 2014, 

indicada por Larissa Gomes 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 



 

"Esta reportagem apresenta algo ainda novo para os professores, o uso de 

filmagens e fotos das situações desenvolvidas em sala de aula como instrumento 

avaliativo. Esse registro reflexivo permite ao docente analisar o próprio 

trabalho, bem como as aprendizagens das crianças e, com base nessa imersão, 

melhorar sua atuação. Agora que estou na função de coordenadora, utilizo essas 

estratégias para fazer a tematização da prática nas formações que realizo com 

os meus colegas." 

Larissa Gomes, professora e coordenadora pedagógica da EM 

Mundo da Alegria, em Mundo Novo, a 292 quilômetros de 

Salvador. 

  

Professor reflexivo 
Registrar as situações de sala em fotos, vídeos e 

textos é essencial para aprimorar a prática 

Texto Fernanda Salla 



 

O que leva você, professor, a se aperfeiçoar? Como melhorar a 

atuação em sala? De que modo saber se o planejamento e as 

intervenções são os mais adequados? Quando o assunto é 

aprimoramento docente, as respostas, com frequência, passam 

pelo apoio da equipe gestora e pela formação continuada. Mas 

vale jogar luz sobre algo que depende de você e que é essencial 

para quem busca evoluir: o registro reflexivo.  

 

São textos, imagens e áudios que resgatam as atividades feitas 

em classe e servem como objeto de investigação e análise 

crítica sobre o próprio trabalho e o desenvolvimento da 



garotada. "O professor é alguém em contínuo aprendizado e 

deve ter a dimensão de que aprender significa interrogar-se 

sempre sobre o que pensa, o que planeja e o que faz em sala", 

diz Cleide do Amaral Terzi, consultora e especialista em 

Educação. Além de possibilitar a quem leciona tomar 

consciência de suas ações e das características e da trajetória 

dos alunos, a ferramenta dá subsídio para avaliá-los 

adequadamente e identificar as propostas mais eficazes para o 

aprendizado.  

 

Miguel Zabalza, pesquisador da Universidade de Santiago de 

Compostela (USC), na Espanha, diz que olhando para trás, 

analisando os pontos fortes e fracos, é possível reajustar o 

trabalho e progredir. "Não é a prática por si mesma que gera 

conhecimento. No máximo, permite estabilizar e fixar certas 

rotinas. A boa prática, aquela que permite avançar para estágios 

cada vez mais elevados no desenvolvimento profissional, é a 

prática reflexiva", afirma no livro Diários de Aula: um 

Instrumento de Pesquisa e Desenvolvimento Profissional (160 

págs., Ed. Penso, tel. 0800-703-3444).  

 

Para isso, vale lançar mão de anotações, fotografias e gravações 

de voz e imagem sobre aspectos ocorridos em classe para 

alimentar a reflexão. Segundo Zabalza, essa documentação 

transforma experiências e impressões, ou seja, realidades nem 

sempre de fácil acesso ao docente, em algo visível e que suporta 

uma análise.  

 

Cada um desses recursos tem características específicas e todos 

podem e devem ser usados em benefício do trabalho 



pedagógico, pois se completam. Os escritos são maneiras de 

não deixar passar elementos que chamaram a atenção na 

dinâmica da aula, como observações sobre o desenvolvimento 

das propostas, a adequação delas ao planejamento e o alcance 

dos objetivos. Com as fotos, é possível investigar a criança e 

suas experimentações. Já os vídeos auxiliam o professor na 

tematização da própria atuação com os alunos e, assim como o 

áudio, recuperam as intervenções feitas e o efeito delas no 

aprendizado dos estudantes.  

 

Para que esse material seja uma ferramenta reflexiva, porém, é 

preciso debruçar-se sobre ele, estudá-lo e colocá-lo em 

discussão, quando possível. Depois, narrar esse processo em um 

texto. "A escrita organiza o pensamento e faz com que a 

reflexão não se perca", diz Renata Cristina Oliveira Barrichelo 

Cunha, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep). Para isso, 

não há um modelo definido. "As redações devem fazer sentido 

para o educador e podem ter a forma que ele achar mais 

funcional", diz Mônica Matie Fujikawa, mestre em Educação 

pela Universidade Metodista de São Paulo. 

  

Suporte teórico e a troca são essenciais  

De modo geral, a condição de trabalho dos educadores, com 

pouco tempo para o estudo, tem sido um grande obstáculo para 

incorporar essa estratégia à rotina, assim como a ausência de 

interlocutores. "Não é em toda escola que o docente encontra 

colegas e gestores dispostos a compartilhar suas reflexões, a fim 



de ter subsídios para discutir o trabalho em sala. Então, ele 

acaba não vendo sentido nisso", diz Renata.  

 

Essa falta de suporte também pode desvirtuar o uso desse 

instrumento, tornando-o pouco efetivo. Isso ocorre porque, 

apesar da boa intenção, muitos professores ainda não têm um 

repertório formativo que embase esse exercício. "Há escolas 

que costumam fotografar os alunos, mas apenas usam isso 

como arquivo ou para divulgação do que é realizado em sala, 

sem aprofundar a reflexão a um nível crítico e apurado", diz 

André Carrieri, fotógrafo e mestre em Educação pela Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo (USP). Para que o 

trabalho reflexivo não permaneça no plano do achismo, sem 

aprofundamento pedagógico, os referenciais teóricos são 

essenciais.  

 

Apesar dos obstáculos, é possível, no dia a dia, desenvolver 

maneiras próprias de elaborar esse registro e criar mecanismos 

para socializá-lo. Nas páginas seguintes, você vai conhecer 

como quatro professores fazem isso. Os exemplos podem servir 

de inspiração para que você também adicione essa ferramenta 

na sua rotina. 

  

Vídeo com dicas sobre como fazer fotos e vídeos 

durante as aulas: 

  

Anotação pessoal: escrever para entender 



 

Tamara Pina, da Escola Maple Bear, em Macaé, a 182 

quilômetros do Rio de Janeiro, não abre mão de escrever sobre 

o que ocorre com sua turma de pré-escola e as reflexões que 

isso suscita. "Narrar esses episódios evita que eu perca 

situações de aprendizagem para mim e para as crianças. Meus 

saberes como professora estão na relação com a turma", conta.  

 

O teórico espanhol Miguel Zabalza difundiu a importância da 

escrita no processo de reflexão. De acordo com ele, ao escrever 

sobre o que faz como profissional, o educador se conscientiza 

de seus padrões de trabalho. "É, além disso, uma forma de 

aprender." O comportamento de uma criança ou de um grupo de 

estudantes, a relação entre eles e da sala com o professor, o 

conhecimento e os sentimentos que emergiram durante a aula, o 

que ocorreu como previsto e o inesperado: todos esses aspectos 

possibilitam um estudo minucioso das necessidades da turma e 

da adequação do planejamento. Além disso, permitem ao 

educador se autoavaliar permanentemente. Segundo a 

consultora Cleide Terzi, essa escrita não é uma prestação de 

contas do que foi realizado. "Trata-se de uma ferramenta de 

trabalho, feita para si mesmo. Ela deve ser um compromisso 

com a profissão, não um peso para o professor."  

 

Os registros de Tamara são textos pessoais, escritos a mão num 



caderno (leia o quadro abaixo). Para realizá-los, ela se baseia 

em falas das crianças ou em algo que chamou a atenção dela em 

classe, procurando compreender o que os indícios revelam. "É 

como se eu estivesse pensando com o papel", diz. "Como 

reverter o que não deu certo?" e "Que autores ou pesquisas 

falam sobre o que vivi em sala e podem me ajudar?" são alguns 

questionamentos feitos por ela durante a reflexão.  

 

Quando há parceria com colegas e gestores, o processo 

formativo se amplia, mas Tamara crê que o ato de escrever já 

contribui para seu aperfeiçoamento. "O registro faz com que o 

momento não fique para trás e o aprendizado se consolide." A 

escuta sensível e o olhar para o que as crianças dizem e pensam 

têm sido o caminho para melhorar sua prática e se fortalecer 

como professora. 

Diariamente, um menino 

tem me desafiado a 

pensar a questão do 

tempo na Educação 

Infantil. (...)  

O que ele está a me 

comunicar com seu modo 

singular de fazer, dizer e 

movimentar-se em sala 

não coincide com as 

minhas expectativas.  

(...) talvez ele busque 

compreender o sentido 

que faz para os colegas 

Situação Diariamente, na 

hora do trabalho de escrita 

programada, um aluno 

dizia: "Antes, posso beber 

água?". Quando retornava, 

não tinha pressa de iniciar 

a tarefa e mexia com os 

colegas.  

Reflexão Em narrativas, 

Tamara tratou de um 

comportamento que não 

esperava, procurando 

entender o que estava por 

trás da atitude do menino. 



esses momentos de 

aprendizagem 

sistematizada e que para 

ele ainda não apresentam 

sentido algum.  

(...) são necessários 

outros modos de 

vivenciar e compreender 

os usos e funções da 

escrita e da leitura.  

Uma de suas hipóteses: 

mesmo a atividade de 

escrita sendo significativa 

para boa parte da turma, 

podia não ser para ele.  

Encaminhamento A 

professora criou outras 

situações de uso da escrita 

em jogos e brincadeiras. 

Também passou a 

solicitar a ajuda do aluno 

nos momentos de 

orientação das atividades 

em grupo, chamando a 

atenção dele para o 

comportamento dela como 

usuária da escrita. 

  

Texto compartilhado: discussão coletiva e virtual 

 

Antes de ter o hábito de escrever e refletir sobre a prática, 

Marcemino Pereira, docente de História do 6º ao 8º ano da 

EMEF Padre Melico Cândido Barbosa, em Campinas, a 99 

quilômetros de São Paulo, preocupava-se mais com o conteúdo 



do que em entender o processo de aprendizagem de cada um. 

Começou a mudar em 2006, ao ingressar no Grupo de Terça, 

comunidade virtual mantida pela Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e aberta a educadores.  

 

Seus integrantes redigem as Pipocas Pedagógicas, narrativas 

curtas, com toques literários, sobre situações de sala. "A 

intenção é manter a atitude reflexiva do professor", conta. Os 

registros são compartilhados por e-mail com cerca de 300 

educadores, que os discutem (leia o quadro abaixo). Para 

Pereira, a troca produz conhecimento. "Alguém pode analisar 

algo que fiz por outro viés, ampliando minha visão. Ao ler o 

relato dos colegas, também presto atenção às minhas 

experiências." Ele acumula cerca de 100 pipocas.  

 

Pereira conta que a prática o fez mais atento e preocupado com 

as características de cada um. "As pipocas me deixaram mais 

sensível às diferenças." 

 

Aranhas 

Eu estava em pé, junto às 

primeiras carteiras, 

orientando as atividades. 

As crianças do 6º ano 

estavam com os olhos 

fixos em mim:  

- Uma aranha!! - disse 

alto um menino. (...) 

Estava com pressa e 

Situação Pereira pediu a 

elaboração de um texto 

aos alunos sobre o 

conteúdo histórico 

trabalhado. Ao notar que 

eles não tinham 

entendido, repetiu a 

explicação. Mesmo assim, 

foi bombardeado com 

perguntas.  



preocupado porque os 

alunos não estavam 

entendendo a proposta.  

Fiquei exasperado com 

tantas dúvidas, eram 

muitas "aranhas" 

descendo pelo teto ao 

mesmo tempo. 

Oi, Marcemino! 

(...) Sempre reclamamos 

que nossa vida de 

professor não é fácil, e 

não é mesmo, ainda mais 

quando nos vemos diante 

da situação de ter que 

reinventar o mundo com 

os jovens.   

(...) Os alunos, 

diferentemente das 

aranhas, costumam se 

mostrar inconformados 

com o mundo, isso é bom, 

mas costuma atrapalhar.  

Reflexão Em um texto, o 

professor comparou os 

questionamentos dos 

alunos com aranhas que 

descem do teto e 

amedrontam. Ele 

ponderou sobre quanto é 

mais confortável viver 

num mundo de coisas 

prontas. Um dos 

comentários enviados por 

um colega ao grupo 

virtual destacou o caráter 

desestabilizador das 

perguntas: diferentemente 

de uma aranha da qual é 

possível se livrar, os 

estudantes não se 

conformam com 

facilidade, o que é bom.  

Encaminhamento Pereira 

repensou a relação 

professor-aluno. Isso o fez 

mudar a forma de gerir a 

sala, tratando esse tipo de 

interrupção como algo 

que faz parte da aula, e 

não como um problema 

que deve ser eliminado. 



  

Fotografia: o que as ações das crianças mostram  

Patrícia Prado não se separa da câmera fotográfica. No berçário 

da CEEI Almerinda Pereira Chaves, em Jundiaí, a 60 

quilômetros de São Paulo, as fotos são parte da rotina. O uso 

delas como ferramentas de reflexão foi difundido por meio da 

proposta da cidade italiana de Reggio Emilia, uma referência 

em Educação Infantil. A prática faz parte do conceito de 

documentação pedagógica. "O educador prepara o ambiente 

para investigar algo, registra em vários formatos, organiza o 

material, discute, reflete sobre ele e testa possibilidades de 

interação dos pequenos com o conhecimento. O foco são as 

crianças e as situações didáticas", diz Eloisa Ponzio, 

coordenadora do Colégio Vera Cruz, em São Paulo  

 

Não basta, porém, sair disparando o flash. "Eu e minha auxiliar 

planejamos o que investigar", diz Patrícia (leia o quadro 

abaixo). Fotos posadas também não fazem sentido, pois não 

mostram a ação da criança. A discussão e a reflexão coletiva 

são princípios importantes no seu dia a dia. Com a auxiliar, ela 

analisa as imagens e elege as que retratam do melhor modo o 

que pesquisou. Depois, compartilham com toda a comunidade 

escolar. 



 
Fotos: Arquivo pessoal/Patrícia Prado 

Situação Durante a adaptação dos bebês na creche, Patrícia fazia 

rodas de leitura. Com o tempo, percebeu que eles passaram a aguardar 

esse momento e se encaminhar para o espaço reservado à atividade. 

Reflexão A professora começou a fotografar diariamente o momento 

da leitura, que sofria variações quanto ao local em que era realizada, 

ao livro escolhido, a quem fazia a leitura e à entonação da voz. Ao 

analisar as fotos, observou a reação dos bebês nas diferentes situações: 

se eles se aproximavam do leitor, que gestos faziam, se permaneciam 

atentos etc. 



Encaminhamento Ao verificar que os bebês já demonstravam 

algumas preferências por determinados livros, passou a convidá-los a 

escolher a leitura seguinte, trabalhando a autonomia. 

  

Vídeo: ver e ouvir a si mesmo em ação 

Usar gravações em vídeo da própria atuação com a turma do 1º 

ano da EM Jorge Karaoglan, em Mundo Novo, a 292 

quilômetros de Salvador, e do processo de aprendizado da 

garotada faz parte da rotina de Larissa Gomes há um ano. Na 

época, aprendeu sobre registro reflexivo em um curso do 

Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep). "Antes, a 

coordenadora acompanhava minhas aulas e discutíamos, mas 

era apenas um olhar de fora, dela, em relação ao meu trabalho", 

conta Larissa, que se tornou formadora do Icep. Com as 

gravações, ela consegue identificar com mais clareza seus erros 

e encontra indícios para rever sua prática.  

 

Durante a aula, o professor tem de lidar com diversas 

dimensões do trabalho didático: propor a atividade, assegurar o 

entendimento e a participação de todos, fazer intervenções para 

que avancem e mediar conflitos, entre outras demandas. Em 

meio a tudo isso, muitas vezes ele não consegue analisar seu 

desempenho. "Ao assistir ao vídeo, o educador tem um olhar 

distanciado, vê detalhes ou foca a atenção no que a criança está 

fazendo, em suas hipóteses e descobertas, e nas intervenções 

que fez", diz a consultora Cleide.  

 

O processo reflexivo de Larissa começa na hora do 

planejamento. "Ao elaborar uma sequência didática, identifico 



em que etapas a gravação será importante para minha reflexão", 

diz a docente, que usa o celular para os registros (leia o quadro 

abaixo). "No começo, os alunos estranhavam, mas depois os 

vídeos passaram a fazer parte da rotina."  

 

Em casa, a professora vê o material e anota as falas das crianças 

e as intervenções que fez. Depois, ela compara o que ocorreu 

em sala com a sequência didática que tinha planejado. "Analiso 

o que deu certo ou não e digito os questionamentos e 

encaminhamentos que vão surgindo de minha reflexão. Às 

vezes, a intervenção preparada não se mostra a mais eficiente 

ou acaba não ocorrendo, pois as crianças vão construindo 

caminhos diferentes do que eu esperava. Só é possível perceber 

isso quando revejo minha ação", completa.  

 

Esse trabalho embasa sua rotina de três horas diárias de estudo. 

"Muitas vezes, quando estou fazendo meu registro, já sei o 

capítulo do livro a que vou recorrer para analisar meu trabalho", 

afirma Larissa. Com essa prática, ela passou a entender melhor 

o que os teóricos diziam e a relacionar isso ao trabalho em sala. 

 

Situação Para trabalhar estratégias de cálculo, Larissa propôs que 

cada aluno solucionasse o seguinte problema: "Hugo tinha 19 bolinhas 

de gude, ganhou algumas e ficou com 27. Quantas ele ganhou?".  

Reflexão A professora gravou cada criança contando como havia 

solucionado o problema. João Vitor Aragão Dias, 7 anos, não 

conseguiu explicar seu raciocínio. Ao analisar as imagens, ela notou 



que o excesso de intervenções feitas por ela o impediu de comunicar 

como tinha resolvido a questão. Além disso, identificou que as 

crianças se apoiavam muito no desenho e na contagem para encontrar 

os resultados, sem utilizar números. Ela registrou essa reflexão por 

escrito.  

Encaminhamento A educadora planejou dar mais tempo para João 

Vitor se explicar. Também elaborou uma sequência didática 

envolvendo as regularidades numéricas para auxiliar os alunos nas 

estratégias de cálculo mental. 

 

Foto entrevistada: Arquivo Pessoal/Larissa Gomes 

Fotos matéria:  Arquivo Pessoal/Larissa Gomes e Patrícia 

Prado. Ilustrações Marcella Briotto 
 
 
REPORTAGENS 

GÊNERO 

Precisamos falar sobre Romeo... 

Reportagem da edição 279, de fevereiro de 2015, 

indicada por Felipe Bandoni de Oliveira 

 

"Achei ousado por parte da revista abordar gênero e sexualidade. O mais 

bacana é que a reportagem coincidiu com um projeto que desenvolvo com minha 



turma de alunos de EJA e, na época da publicação, falávamos sobre 

transgeneridade. Levantar a questão é essencial, não necessariamente para 

mudar a opinião das pessoas, mas para fazê-las se questionar e entender que 

certos discursos não são naturais." 

Felipe Bandoni de Oliveira, professor de Ciências no Colégio 

Santa Cruz, em São Paulo, e colunista de NOVA ESCOLA 

  

Precisamos falar 

sobre Romeo... 
... Iana, Roberta e Emilson.  A escola trata com 

preconceito quem desafia as normas de papéis 

masculinos e femininos. A seguir, uma discussão 

sobre sexo, sexualidade e gênero 

Texto Wellington Soares 

  



 
Romeo foi banido do contraturno por preferir vestidos às roupas masculinas. Foto: 

Newsteam/SWNS Group / Grosby Group 

O pequeno Romeo Clarke, da foto acima, tem 5 anos e adora 

usar seus mais de 100 vestidos para as atividades do dia a dia. 

"Eles são fofos, bonitos e têm muito brilho", explicou ao 

tabloide britânico Daily Mirror. Clarke virou notícia em maio 

do ano passado. O projeto de contraturno que ele frequentava na 

cidade de Rugby, no Reino Unido, considerou as roupas 

impróprias. O menino ficou afastado até que decidisse - 

palavras da instituição - "se vestir de acordo com seu gênero".  

O caso de Clarke não é único. Situações em que crianças e 

jovens que descumprem as regras socialmente aceitas sobre ser 

homem ou mulher - seja de forma intencional ou por não 

dominá-las - fazem parte da rotina escolar. Quando eclode o 

machismo, a homofobia ou o preconceito aos transgêneros, pais 

e professores agem rápido para pôr panos quentes e, sempre que 

possível, fazer de conta que nada ocorreu. "A escola, que 

deveria abraçar as diferenças, pode ser o ambiente mais 

opressivo que existe", defende Iana Mallmann, 18 anos, ativista 



contra a homofobia. "Muitos ainda abandonam as salas de aula 

por não se sentirem bem nesse espaço", completa Beto de Jesus, 

secretário para América Latina e Caribe da Associação 

Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e 

Intersex (Ilga, na sigla em inglês). 

Paradoxalmente, quem tem ensinado a escola a agir no respeito 

à diversidade são os próprios estudantes. "Na 

contemporaneidade, multiplicaram-se os grupos, os sujeitos e os 

movimentos, as maneiras de se identificar com gêneros e de 

viver a sexualidade. Não há apenas uma forma de ser, mas 

tantas quantas são os seres humanos", afirma Guacira Lopes 

Louro, professora da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) e uma das principais referências na área de 

estudos de gênero. É o que mostram os corajosos depoimentos 

de Iana, Roberta e Emilson (leia ao longo da reportagem). Eles 

nos convidam a uma reflexão sobre nossas próprias ideias de 

masculino e feminino, hétero, homo ou bi, coisas de menino e 

coisas de menina. Precisamos falar sobre sexo, sexualidade e, 

sobretudo, gênero. 

A ESCOLA CONIVENTE COM A HOMOFOBIA 



 
Iana Mallmann, 18 anos, ex-aluna das redes pública e privada de Brasília. Foto: 

Alexandre A. Bastos 

"Nunca tive uma postura feminina, nunca gostei de usar vestido, 

assessórios no cabelo. Por causa dos meus trejeitos, da maneira como 

eu me vestia, fui alvo de comentários na escola particular em que 

estudava. Muitos colegas apontavam para mim, riam, me chamavam 



de menina-macho. Na aula de Educação Física, eu não queria usar 

short-saia e, por isso, minha mãe foi chamada até a escola várias 

vezes. Fui repreendida por não me sentar com as pernas cruzadas ou 

os joelhos encostados, como uma menina deveria. 

Comecei a entender o que estava acontecendo comigo durante os anos 

finais do Ensino Fundamental, quando me apaixonei por uma colega. 

Entrei em depressão e tentei me matar três vezes. Decidi contar para a 

minha mãe. Ela me apoiou muito e aí nada mais me importava. Cortei 

meu cabelo, joguei fora as roupas de menina que eu não gostava, me 

libertei. Passei a falar abertamente sobre a minha sexualidade, mesmo 

dentro da escola. Nesse momento, fui abordada várias vezes por 

professores e pela coordenação. 

Eles diziam coisas como ‘ tudo bem você ser homossexual, mas não 

fale disso na escola’ . 
Descobri depois que havia outros jovens homossexuais na escola, mas 

eles tinham de ficar calados. No fim das contas, mudei para uma 

escola pública em que a sexualidade não era um problema. Havia 

vários projetos para discutir o assunto, inclusive uma semana de 

combate à homofobia, para questionar a postura dos alunos e da 

sociedade com o assunto." 

Como a escola poderia agir 

A instituição deve ser um ambiente em que todos os alunos se sintam 

acolhidos. Para que isso aconteça, é importante que a sexualidade seja 

discutida constantemente, mostrando que não há uma única maneira 

possível de explorá-la. Também é preciso apoiar alunos que busquem 

os educadores para discutir sua sexualidade. Nas regras de 

convivência e nas ações concretas de gestores e professores, deve 

estar claro que situações de homofobia e piadinhas não são toleráveis. 

Três ideias, três conceitos  

Vale desfazer a confusão entre esses conceitos. O sexo é 

definido biologicamente. Nascemos machos ou fêmeas, de 

acordo com a informação genética levada pelo espermatozoide 

ao óvulo. Já a sexualidade está relacionada às pessoas por quem 



nos sentimos atraídos. E o gênero está ligado a características 

atribuidas socialmente a cada sexo. 

O que se sabe hoje em dia é que o dualismo 

heterossexual/homossexual não é capaz de abarcar as formas de 

desejo humanas. Os estudos sobre o tema dizem que a 

orientação sexual se distribui num amplo espectro entre esses 

dois polos. É provável que a definição sexual se dê pela 

interação entre fatores biológicos (predisposição genética, 

níveis hormonais) e ambientais (experiências ao longo da vida). 

Mas não há certezas. O guiaSexual Orientation, Homossexuality 

and Bissexuality, da Associação Americana de Psicologia, 

resume: "Não foram feitas, por enquanto, descobertas 

conclusivas sobre a determinação da sexualidade por qualquer 

fator em particular. O tempo de emergência, reconhecimento e 

expressão da orientação sexual varia entre os indivíduos".  

É surpreendente notar como determinados comportamentos são 

mais aceitos em uma fase da história e reprimidos na seguinte. 

Os moradores da Grécia Antiga, por exemplo, se relacionavam 

com pessoas de ambos os sexos. Já na Idade Média, 

comportamentos que se desviassem da norma socialmente 

definida eram punidos com a fogueira. Hoje, não há mais 

chamas, mas o sofrimento assume a forma de piadas, 

humilhações, agressões físicas e psicológicas, exclusão. Por que 

ainda agimos assim? Como se construiu uma sociedade que se 

choca e entra em pânico ao ver um menino se vestindo de 

menina? 

A resposta está no conceito de gênero. Ele diz respeito ao que 

se atribui como características típicas dos sexos masculino e 

feminino. Meninas precisam sentar-se de pernas fechadas, 



meninos podem abri-las. Meninos não podem chorar, meninas 

são mais sensíveis. Meninos gostam de azul, meninas preferem 

o rosa. Enfim, uma série de aspectos que, com o tempo, ganham 

força e se convertem em regras. Por quê? 

Porque cada um de nós interioriza as estruturas do universo 

social e transforma-as em jeitos de ver o mundo que orientam 

nossas condutas. Diversas instâncias atuam para que essas 

normas sejam transmitidas dos mais velhos aos mais jovens: a 

família, os grupos de amigos, as religiões - e, claro, as escolas. 

No caso do gênero, a associação com elementos preexistentes, 

como tradições culturais, preceitos religiosos e costumes 

familiares, vai definindo quais elementos pertencem ao 

universo masculino ou ao feminino. Por exemplo: ao provar do 

fruto proibido e convencer Adão a também comê-lo, Eva teria 

mostrado o lado irracional e sentimental da mulher. Por isso, 

sedimentou-se a ideia de que ela deveria estar submissa ao 

homem - naturalmente, um ser racional e cerebral, como explica 

a pesquisadora Clarisse Ismério no artigo Construções e 

Representações do Universo Feminino (1920-1945). Mais 

exemplos: a associação de carros e motos como "coisa de 

macho" foi herdada da ideia vigente até o início do século 20 de 

que o espaço público deveria ser ocupado pelos homens, 

enquanto as mulheres deveriam se dedicar à vida doméstica, 

como faziam suas mães. Já a atribuição das cores rosa e azul, 

respectivamente, a meninas e meninos... Bem, essa aí parece 

não ter justificativa. Nenhuma surpresa: a investigação sócio-

histórica revela que na gênese de muitos hábitos, costumes e 

regras impera a mais pura arbitrariedade. 



Tudo isso se complica em razão de outra característica da 

mentalidade moderna: a tendência de pensar por oposições. 

Segundo o filósofo francês Jacques Derrida (1930-2004), a 

lógica ocidental opera por meio de binarismos: feio/belo, 

puro/impuro, espírito/corpo etc. "Um termo é sempre 

considerado superior, e o oposto seu subordinado", explica 

Guacira. Assim, o homem heterossexual conquistou o lugar de 

maior prestígio na sociedade. Um degrau abaixo, a mulher. E, 

na penumbra, os que não se encaixam no esquema binário: 

gays, lésbicas, bissexuais, travestis... 

O MACHISMO QUE CULPA A VÍTIMA 



 
Roberta Lomonaco Macchia, 13 anos, aluna da rede particular em São Paulo. Roberta 

(sentada) contou com o apoio da irmã Nathalya e venceu a culpa por ser atacada. Foto: 

Raoni Maddalena 

"Eu estava voltando de um passeio promovido pela escola. Tinha 

andado o dia inteiro e resolvi tirar a blusa de moletom. Quatro 

meninos me encurralaram em um canto do ônibus e tentaram tocar 



meus seios. O professor me viu chorando e, indignado, ligou para o 

orientador pedagógico. 

Minha mãe foi à escola diversas vezes cobrar providências. O 

orientador conversava com ela e depois me chamava sozinha à sala 

dele para falar o oposto. Tive de ouvir frases como: 'Você precisa 

encarar isso como uma brincadeira'’ ; ‘ 'Talvez você tenha 

provocado';’  e ‘ 'É normal que isso aconteça com meninos dessa 

idade'’ . Era como se eu - e não os meninos que tentaram me tocar - 

tivesse feito algo errado. Numa reunião com minha mãe, o 

coordenador chegou a dizer que para me mudar de sala teria de 

inventar uma história, porque esse procedimento só era tomado 

quando algo grave acontecia. Como se o que eu passei não fosse um 

tipo de violência. 

Me senti culpada. Só consegui superar esse sentimento porque tive o 

apoio da minha família, de alguns amigos e da minha irmã mais velha, 

Nathalya. Engajada em discussões sobre o feminismo, ela me ajudou a 

ver que situações parecidas com a minha acontecem todos os dias com 

muitas e muitas mulheres e a reação é sempre a mesma: a vítima é 

responsabilizada." 

Como a escola poderia agir 

É preciso deixar de naturalizar esse tipo de episódio. Meninos 

precisam respeitar o corpo da mulher. Cantadas desrespeitosas e 

situações de assédio podem ser comuns, mas não são aceitáveis. Não 

se deve, ainda, usar critérios diferentes para o comportamento de 

meninos e meninas, como se apenas garotos demonstrassem interesse 

sexual e indisciplina. Outro tema da pauta é a responsabilização da 

vítima. Em casos como o de Roberta, é comum que se escutem 

questões como: "Você não provocou?" e "Como você estava 

vestida?". Atitudes e roupas, quaisquer que sejam, não justificam 

ataques. Assédio e atos violentos são sempre culpa do agressor. 

Até meados do século 20, esse discurso circulou quase sem 

contestações. A partir dos anos 1950, movimentos feministas, 

guiados pelos estudos da filósofa francesa Simone de Beauvoir 

(1908-1986), engrossados na década seguinte pelos hippies e 



outros levantes da contracultura, começaram a colocar em 

xeque os papéis atribuídos às mulheres na sociedade, no 

trabalho e na família. Seguiram-se a eles as lutas pelos direitos 

de gays, lésbicas, travestis, transexuais e assim por diante entre 

1970 e os anos 2000. Atualmente, correntes contestatórias 

ampliam as possibilidades identitárias, defendendo que há 

muitos jeitos de ser homem e mulher. 

Você deve estar se perguntando onde a escola entra nessa 

discussão. Para que ela respeite a diversidade, as formações de 

professores precisam abordar o assunto. É o melhor caminho 

para disseminar o que as pesquisas já descobriram sobre a 

construção dos gêneros e sua relação com o sexo e a 

sexualidade. Mas as iniciativas sofrem forte resistência. O caso 

mais notório aconteceu em 2011. Como parte do programa 

Brasil sem Homofobia, especialistas produziram para o governo 

federal cadernos com conteúdo pedagógico que colocavam o 

tema em discussão. 

A intenção era que o material fosse distribuído a escolas de todo 

o país. Antes da impressão, entretanto, congressistas ligados a 

entidades religiosas se opuseram ao projeto. Apelidado de "kit 

gay", o conteúdo foi acusado de estimular "a promiscuidade e o 

homossexualismo" - termo em desuso por remeter a doença 

(hoje, fala-se em homossexualidade). A União cedeu às 

pressões e vetou a circulação dos cadernos. Oficialmente, não 

há perspectivas para que esse material saia do armário. Mas, 

agora, ele está disponível no site NOVA ESCOLA. Leia e tire 

suas conclusões. 

Por enquanto, episódios como o do menino Romeo seguem 

envoltos pela vergonha. Mesmo em casos de crianças muito 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/conheca-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-2011-834620.shtml


pequenas, em que não há relação entre o comportamento da 

criança e sua sexualidade (meninos mais sensíveis ou meninas 

que prefiram o futebol às bonecas), o expediente-padrão é 

convocar os pais para uma conversa sobre o suposto problema e 

encontrar maneiras de "corrigi-lo". "Muitas vezes, essas 

crianças e jovens apanham dos pais, são proibidos de voltar às 

aulas ou mesmo fogem", relata Constantina Xavier, professora 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). É 

papel da escola agir com profissionalismo. O que, nesse caso, 

significa tratar o tema com naturalidade e não reportá-lo aos 

pais. Um menino quer se vestir de princesa. Se há algum 

problema, é com os olhos de quem vê. Como ensina Georgina 

Clarke, a mãe do pequeno Romeo: "Não me importo. Faz parte 

de quem ele é. Se usar os vestidos faz com que ele seja feliz, 

então está tudo bem para mim". 

TODOS DE SAIA CONTRA OS RÓTULOS 



 
Nathália, Matheus e Daian protestaram pelo direito de Emilson (blusa bege) usar saia. 

Foto: Lucas Landau 

"Não acredito nas divisões entre o masculino e o feminino e, por isso, 

me considero agênero. Um dia, uma amiga deixou comigo uma saia 

do uniforme. Decidi ir à escola com ela. Ouvi uma piadinha ou outra, 

mas meus colegas de classe não se importaram. Na última aula, fui 



chamado à sala da gestão, onde estavam o coordenador pedagógico e a 

diretora adjunta. Ela começou dizendo que tinha contato com as 

discussões de gênero desde a faculdade. Também argumentou que, na 

Escócia, era normal que homens usassem saia, mas aqui no Brasil não. 

No fim das contas, eles queriam que eu tirasse a saia. 

Não fui obrigado, mas a presença dos dois me fez pensar: ou eu tiro 

ou pode haver consequências ruins para mim. Na instituição em que 

estudo, uma escola pública tradicional do Rio de Janeiro, as 

organizações estudantis são muito fortes. Além do grêmio, também há 

uma frente liderada pelos alunos para fazer com que todos se sintam 

aceitos como são. Nós sempre realizamos atividades, palestras e atos 

para discutir temas ligados ao gênero e à sexualidade. Como protesto 

ao que tinha acontecido, promovemos um ‘ saiato’  duas semanas 

depois. Mais de 30 alunos, homens e mulheres, foram de saia à escola 

no dia marcado. O caso repercutiu e saiu em diversos jornais. 

Infelizmente, a gestão da escola decidiu não tocar no assunto. Apesar 

de uma nota divulgada a um jornal, não houve nenhum tipo de 

discussão organizada pela escola." 

Como a escola poderia agir 

Questionar desde a Educação Infantil as normas e os padrões 

associados a cada um dos gêneros é um passo inicial. A definição do 

que é roupa de menina e o que é roupa de menino também é feita por 

convenções que variam de acordo com a cultura e o local. Assim, não 

há porque proibir que um menino vista saia, se ela fizer parte do 

uniforme definido pela instituição. Se o uso causar comoção na escola, 

a situação pode ser utilizada para debater como se construíram as 

regras que diferenciam homens e mulheres. 

 

Foto entrevistado: Ramón Vasconcelos 

O construtivismo está nos detalhes 
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DEPOIMENTO A MONISE CARDOSO 

 

"A matéria sobre construtivismo engloba o que Gruber e Vonèche colocam como 

modelos que caracterizam essa concepção de Educação: Taos (propor materiais 

e atividades para desafiar os alunos), Paris (mobilizar e mediar debates entre 

eles), Atenas (fazer perguntas ou colocar problemas para valorizar o que 

pensam) e Eldorado (em que o estudante aprende ao observar e acompanhar 

como pensa e age seu professor). Dos conteúdos da revista pode-se abstrair um 

jeito científico e pedagógico de produzir conhecimentos escolares." 

Lino de Macedo, professor aposentado da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) e colunista de 

NOVA ESCOLA. 

  



O construtivismo 

está nos detalhes 
Ao derrubar os mitos que cercam a teoria 

inspirada em pesquisadores como Piaget e 

Vygotsky, as aulas são valorizadas e ganham 

significado 

TEXTO CAMILA CAMILO, DESIGN ALICE 

VASCONCELLOS, EDIÇÃO ANA LIGIA SCACHETTI  

  

Esta não é a primeira vez que você lê sobre construtivismo. 

Certamente ouviu falar dele na faculdade, em cursos de 

formação continuada ou até mesmo em conversas com colegas. 

Mas, em algum momento, parou para pensar o que, de fato, ele 

é? Diante da mesma pergunta, alguns educadores responderiam 

que é a teoria do biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), uma 

metodologia de ensino ou, ainda, uma maneira alternativa de 

planejar as aulas. Não é nada construtivista dar o conceito logo 

de cara, mas a verdade é que essas respostas estão equivocadas 

e esclarecê-las pode significar ganhos importantes para sua 

prática e para os alunos. 

 

Comecemos por Piaget. Embora ele seja o mais famoso entre os 

estudiosos dedicados a investigar o desenvolvimento da 

inteligência, não foi o único a inspirar a concepção que é o foco 

desta reportagem. Outros nomes compartilharam esse feito, 



como os psicólogos Lev Vygotsky (1896-1934) e Henri Wallon 

(1879-1962). Cada um à sua maneira, os três se opuseram a 

teorias que defendiam que o conhecimento é inato e a outras 

convencidas de que o que sabemos é absorvido apenas do 

ambiente onde vivemos. "Eles romperam com a crença em 

vigor ao propor que o conhecimento não começa nem no sujeito 

nem no objeto externo a ele, mas na interação entre esses dois 

polos", afirma Fernando Becker, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

Resumidamente, Vygotsky atestava que a aprendizagem é uma 

atividade social mais eficaz quando há colaboração e 

intercâmbio. Já Wallon refletiu profundamente sobre a 

afetividade e afirma que a emoção é uma maneira de provocar 

uma reação no outro. Por sua vez, Piaget estudou as estruturas 

mentais usadas para relacionar, comparar, classificar e deduzir 

informações. Na vida, entramos em contato com objetos e os 

compreendemos em um processo que envolve assimilação e 

acomodação. Assimilar significa lidar com o objeto e interpretá-

lo. E, para dar conta da tarefa, é preciso reorganizar as 

estruturas mentais para compreendê-la e chegar a um novo 

patamar. 

 

Piaget entra na escola 

Outro mal-entendido listado no começo desta reportagem diz 

que o construtivismo é um método de ensino ou uma ferramenta 

de planejamento. Embora tenha descrito testes bastante práticos 

em suas obras, a preocupação de Piaget não era a didática. 

Reaplicar as provas operatórias feitas por ele em uma sala de 

aula, por exemplo, é um equívoco. Yves de La Taille, um dos 



autores de Piaget, Vygotsky e Wallon (120 págs., Ed. Summus, 

tel. 11/3872-3322, 39,80 reais), defende que, ao estudar um 

teórico, deve-se ficar atento para a pergunta que gerou a 

investigação realizada por ele. No caso de Piaget e dos outros 

citados aqui, as indagações eram sobre desenvolvimento. "A 

dúvida do professor é prática: o que fazer para os alunos 

aprenderem", avalia La Taille. 

 

Mas, então, como se explica a popularidade da concepção 

construtivista entre educadores? La Taille conta que Piaget foi 

introduzido no Brasil por pesquisadores dessa área e 

fundamentou movimentos como a Escola Nova. As conclusões 

do biólogo foram sendo interpretadas como um novo olhar para 

os estudantes. Eles deixaram de ser os que prestam atenção e 

decoram conteúdos e soluções. E começaram a ser vistos como 

pessoas que já têm conhecimentos, capazes de reorganizar seus 

esquemas de raciocínio para saber mais. 

 

A princípio, a transposição disso tudo para a sala de aula 

alimentou justificativas para um ensino baseado na 

autorregulação dos alunos e em situações em que eles decidem 

o que estudar. O pouco valor dado aos conteúdos e a 

generalização das recomendações aos educadores levou tais 

ideias ao desprestígio. Estudos como os do pesquisador norte-

americano David Paul Ausubel (1918-2008) e da psicolinguista 

argentina Emilia Ferreiro, no entanto, colaboraram para dar 

nova força ao construtivismo e mostrar que ela se reflete, 

essencialmente, na proposição de ações eficazes para levar a 

turma a mobilizar o que sabe e usar isso para se desenvolver. 

 



A contribuição de Piaget para a Educação é, também, um 

convite a observar os alunos e o fato de que nem todos 

assimilam os conteúdos ao mesmo tempo e da mesma maneira. 

O esforço pelo cumprimento do currículo, portanto, não deve 

perder de vista a heterogeneidade, como defende Mario 

Carretero em Construtivismo e Educação (320 págs., Ed. Artes 

Médicas, tel. 0800-703-3444, edição esgotada). Carretero, 

Emilia Ferreiro, Delia Lerner e Constance Kamii são autores 

que se voltaram às práticas educativas inspirados no modo 

como o construtivismo aponta que apreendemos o mundo. Lino 

de Macedo, professor aposentado da Universidade de São Paulo 

(USP) e colunista de NOVA ESCOLA, salienta que as soluções 

para os desafios docentes devem ser encontradas pelo educador 

que, com formação adequada para reconhecer o que o estudante 

sabe, o instiga a aprender mais. 

 

Algumas coordenadas que traduzem isso tudo para o dia a dia 

de quem atua na escola estão presentes no livro The Essential 

Piaget (sem tradução em português), de Howard E. Gruber e J. 

Jacques Vonèche, com prefácio do próprio Piaget. Segundo 

Lino, os escritores discorrem sobre ações que caracterizam uma 

prática construtivista. Entre elas estão a proposição de tarefas 

baseadas em um vasto repertório, a compreensão da função 

docente nos debates em sala, a colocação de perguntas e 

intervenções que levem a turma a pensar e a atuação como um 

modelo para os estudantes. 

 

Voltando à pergunta do parágrafo inicial, podemos sistematizar 

que o construtivismo é uma posição compartilhada por 

tendências de pesquisa psicológica e educativa com foco em 



como a inteligência é construída. Porém, mais importante do 

que uma resposta pronta, é a reflexão sobre como todo esse 

conhecimento ajuda você a compreender seu aluno e a planejar 

aulas melhores. "No momento em que o professor entende que 

o aprendiz sempre sabe alguma coisa e pode usar esse 

conhecimento para seguir aprendendo, ele se dá conta de que a 

pura intuição não é mais suficiente para guiar seu trabalho", 

resume Telma Weisz em O Diálogo entre o Ensino e a 

Aprendizagem (136 págs., Ed. Ática, tel. 4003-3061, 52,50 

reais). Dos escritos de Piaget até hoje, diversos mitos 

embaralharam a compreensão sobre a real contribuição dessas 

premissas. Nas páginas seguintes, conheça experiências de 

professores que derrubaram essas visões equivocadas, se 

inspiraram nas teorias e cuidaram dos detalhes para garantir a 

construção de uma aprendizagem efetiva. 

MITO 

O professor não intervém e o erro não é corrigido 

VERDADE 

O docente problematiza o equívoco e o aluno busca 

respostas 



 
Equívocos motivam ações sob medida como o olhar para nomes conhecidos. Fotos: 

Murilo Mascarenhas 

Ao menos duas vezes por semana, Larissa Gomes, da Escola 

Professor Vanderlan Sampaio de Araújo, em Mundo Novo, a 

292 quilômetros de Salvador, apresenta enredos que encantam a 

turma do 1º ano. Isso acontece quando ela lê em voz alta um 

dos mais de 50 livros da biblioteca de sala e faz intervenções 

cuidadosas com vistas a levar todos a progredir. Tudo começa 

ainda antes da aula, quando ela prepara propostas para as várias 

hipóteses de escrita. Esse planejamento embasa os momentos 

em que a professora está com as crianças e, atenta para deixá-

las pensar e se expressar, faz comentários que provoquem 

avanços. Cuidado semelhante é dado ao erro, diferenciado entre 

aquele que revela o que se sabe e, portanto, deve ser material de 

trabalho da docente, e outros, como o cometido por falta de 

atenção. 

No momento dedicado à leitura, o título do dia é apresentado, 

assim como uma sucinta biografia do autor e um resumo da 



história. Dessa maneira, a classe incorpora alguns 

comportamentos leitores ligados à identificação do livro. Em 

círculo, todos ouvem e se manifestam. Depois, cada um escolhe 

uma outra obra e a lê conforme suas habilidades, sozinho ou 

com o apoio dos amigos e da docente. Após a primeira leitura, a 

turma volta a sentar em roda e todos contam o que leram. Antes 

de levar a obra para casa, preenchem os dados dela e 

identificam o nome entre várias fichas organizadas por Larissa. 

 

As tentativas realizadas pelos alunos geram novas ações da 

docente. Se um dos estudantes, por exemplo, escolhe ler Bruxa, 

Bruxa, Venha à Minha Festa, de Arden Druce (36 págs., Ed. 

Brinque-Book, tel. 11/3032-6436, 36,30 reais), e diz que 

VENHA começa com BE, a professora usa nomes próprios 

familiares como suporte para fazer a criança pensar sobre seu 

erro. "Eu indico o nome da Verônica na lista da sala ou coloco 

outro substantivo que comece com VE no quadro para desafiá-

lo a repensar a escrita com base em palavras que já conhece", 

descreve. 



 
Na dupla, um questiona as produções do outro e ambos avançam. Foto: Murilo 

Mascarenhas 

Diana Grunfeld, especialista em didática da alfabetização, 

defende no artigo La Intervención Docente en el Trabajo con 

el Nombre Próprio - Una Indagación en Jardines de Infantes 

de la Ciudad de Buenos Aires que, para favorecer avanços, não 

basta apenas disponibilizar atividades para a classe. As 

intervenções com vistas ao próximo patamar de conhecimento 

de cada um são essenciais para que os alunos justifiquem o que 

fazem, reflitam sobre os caminhos trilhados e aprendam cada 

vez mais. 

 

Após realizar a leitura em casa, a turma de Larissa escreve um 

parágrafo comentando o que leu. Alunos com hipóteses de 

escrita distintas são agrupados por ela. Enquanto escrevem, a 

educadora passa de mesa em mesa instigando a reflexão sobre 

os textos e os colegas também colaboram uns com os outros. As 

http://abr.ai/intervencao
http://abr.ai/intervencao
http://abr.ai/intervencao


produções vão para um livro de registros das leituras e mais 

tarde ajudam a professora do ano seguinte a saber que livros a 

meninada conhece. A todo momento, Larissa revê e replaneja a 

sequência, ajustando as atividades às características de cada 

aluno. "As intervenções que servem para uma criança não 

necessariamente ajudam outra a aprender", lembra Beatriz 

Gouveia, do Instituto Avisa Lá, em São Paulo. 

MITO 

Os estudantes fazem o que querem 

VERDADE 

O planejamento é baseado nos conhecimentos 

prévios de cada um 

 



 
As crianças testam as hipóteses e registram as conclusões dos experimentos. Fotos: 

Divulgação Sesc Araguaína 

Por colocar o foco na relação entre o estudante e o saber, e por 

entender que a aprendizagem é um processo individual, o 

construtivismo é visto algumas vezes como justificativa para as 

crianças fazerem o que bem entendem e seguirem a própria 

vontade. Para Sonia Barreira, diretora-geral da Escola da Vila, 

em São Paulo, esse é outro grande mal-entendido: "O maior 

equívoco de todos é achar que o construtivismo prescinde da 

figura do professor. Pelo contrário, é ele quem organiza as 

situações para os alunos aprenderem". 

 

Sequências como a realizada pela docente Rosimeire Pereira de 

Almeida, do Sesc Araguaína, a 385 quilômetros de Palmas, 

mostram como ocorre uma costura cuidadosa das etapas 

propostas. Ela planejou, junto com a coordenação pedagógica, 

atividades para que a turma da Educação Infantil, de 3 e 4 anos, 

desvendasse o que está por trás de alguns experimentos e 

brincadeiras, como a bolha de sabão. "Nessa faixa etária, eles 



são muito curiosos e cheios de perguntas. Resolvemos 

aproveitar isso para organizar uma sequência didática que 

trouxesse alguns procedimentos científicos, como investigar, 

testar e registrar", afirma. 

 

Cada atividade tinha como norte uma pergunta. Para introduzir 

o experimento que indagava "Flutua ou afunda?", a professora 

conversou com o grupo sobre o que é flutuar e afundar. Os 

pequenos, então, escolheram objetos que puderam encontrar por 

perto - de tampas de garrafas a folhas de árvores, frutas e 

pedrinhas do jardim da escola - e, divididos em grupos, 

levantaram hipóteses. Em geral, eles achavam que os grandes 

iriam para o fundo do recipiente enquanto os menores ficariam 

sempre na superfície. A educadora levou um aquário para a sala 

e conforme as crianças testavam suas ideias, observaram que o 

acontecimento depende muito mais da forma do objeto do que 

do tamanho dele. Ao final, meninos e meninas registraram suas 

constatações. Como ainda não sabem escrever 

convencionalmente, a maioria deles desenhou enquanto outros 

escreveram à sua maneira, o que estimula um procedimento real 

do dia a dia: anotar e guardar informações que podem ser úteis 

depois. 

 

Em outro momento, os pequenos foram desafiados a descobrir 

como fazer bolhas de sabão gigantes, maiores do que aquelas 

feitas com brinquedos infantis simples, típicos das festas de 

aniversário que eles frequentam. Experimentaram usar varetas 

com aros de circunferências e materiais diversos e uma receita 

com açúcar e água. Descobriram, então, que a brincadeira é 

mais eficiente quando o aro é maior e que é mais fácil fazer a 



bolha grande com o círculo de metal do que com uma linha ou 

barbante. 

 

A investigação ficou a cargo da turma, mas os materiais e a 

ordem das propostas foram definidos pela docente. O respeito 

ao interesse infantil, portanto, convive em harmonia com a 

intencionalidade pedagógica. "A curiosidade é algo que o 

professor usa para apresentar conteúdos. Preparar o cenário e as 

intervenções para isso tem a ver com algo estruturante em 

Ciências, que é trazer situações-problema e propiciar momentos 

para resolvê-las", diz Luciana Hubner, diretora da Abramundo e 

consultora de NOVA ESCOLA. 

MITO 

O conteúdo é menos importante 

VERDADE 

O assunto fundamenta todo o trabalho 



 

 
A turma localizou os bairros no mapa da cidade e fez pesquisas in loco. Foto: Raphaela 

Boghi 

As relações entre professor, aluno e saber são, segundo o 

francês Guy Brousseau, pesquisador da didática da Matemática, 

o cerne do trabalho em sala de aula. A noção de que o conteúdo 

é menos importante nas práticas de inspiração construtivista é 



um equívoco. De acordo com Brousseau, no modelo de ensino 

aproximativo (ou construtivista), o aluno está em contato direto 

com o conteúdo e o professor concebe situações para que isso 

ocorra. Essa organização do ensino se diferencia dos modelos 

normativo, onde o foco está no assunto e na transmissão dele do 

professor para o estudante, e incitativo, que tem as motivações e 

interesses do aluno como norte. Como nessas outras 

concepções, o foco no conteúdo é mais direto, tem-se a 

impressão de que no construtivismo ele fica apagado, quando 

na verdade é o grande motivador das atividades planejadas. 

 

Antes de iniciar a aula do 4º ano, Rusvênia Luiza Batista tinha 

claro o objetivo do trabalho e qual tema estava em jogo. Ciente 

de que a Geografia é indispensável para compreender a 

formação do espaço e sua relação com a história e a sociedade, 

a professora planejou com cuidado uma sequência didática para 

que a garotada do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação (Cepae) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em 

Goiânia, analisasse as mudanças no território trazidas pela 

expansão da agricultura da região. "O mapa tradicional é dado 

pronto, sem o reconhecimento da passagem do tempo. Queria 

que a turma entendesse que a ampliação de um município se 

relaciona com a economia desenvolvida ali", explica Rusvênia. 

A sequência teve o conteúdo como alvo e a professora 

conseguiu aliar esse foco aos interesses da classe. 

 

Para começar, a docente apresentou um mapa de Goiânia e 

solicitou que cada um identificasse o próprio bairro. A 

educadora já tinha uma lista com os endereços das crianças e 

sabia que o painel seria variado, pois alguns vivem na zona 



rural e outros em áreas mais urbanas. Enquanto discutiam, os 

estudantes descobriram as regiões de morada de cada um. Em 

seguida, eles foram provocados a pensar sobre as atividades 

econômicas locais, conceito visto anteriormente. Para 

compreender a questão, todos observaram onde viviam e 

entrevistaram vizinhos e familiares. As informações 

subsidiaram a descrição do perfil dos bairros. Na etapa seguinte, 

a professora mostrou três municípios goianos com 

características bem diferentes: Posse, Catalão e Goianésia. A 

classe estudou cada um e pintou figuras representativas do 

local. Fizeram um mapa em stop motion e ordenaram as 

imagens respeitando o processo de ocupação dos territórios. 

Antes de finalizar o trabalho e apresentar os vídeos em uma 

feira da escola, os adolescentes escreveram suas conclusões. O 

registro de uma das alunas revela que o conteúdo fez muito 

sentido para ela: "Eu aprendi sobre o crescimento do município 

e as coisas que há nele: agricultura extensiva, comercial e de 

subsistência". 

MITO 

Só funciona com crianças 

VERDADE 

Colabora com o aprendizado em qualquer idade 

Eles têm mais de 18 anos. Alguns até já passaram dos 60. E 

estão estudando sob uma abordagem construtivista. "Ser um 

educador com essa inspiração implica um trabalho forte de 

planejamento e entendimento dos alunos para propor atividades 

que os façam aprender considerando quem são e o que já 



compreendem. Isso não tem necessariamente a ver com quantos 

anos têm", argumenta Sylvia Xavier, professora de História da 

Fase 9 (equivalente ao último ano do Fundamental) da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Santa Cruz, 

em São Paulo. 

 

A aula de Sylvia sobre a política brasileira no século 20 é um 

exemplo de como o construtivismo se traduz na EJA. Em 

grupos organizados para combinar idades e níveis de leitura 

diferentes - para um se beneficiar do saber do outro -, a turma 

analisou uma lista com os presidentes da R epública depois de 

1930. A educadora colocou perguntas que chamaram a atenção 

para aspectos como a duração da Era Vargas (1930-1945) e a 

existência de um interino (como os técnicos de futebol 

conhecidos pelos alunos). Antes de fechar as respostas, houve 

muito debate, sempre com a docente mediando, sem atrapalhar 

a expressão de ideias. Durante a discussão, a classe se 

interessou pela ditadura militar (1963-1985) e lembrou das 

manifestações que se referiram a esse regime no início de 2015. 

Isso colaborou para o planejamento de novas aulas sobre o 

tema. 

 

Com a atividade, Sylvia respeitou o nível de compreensão da 

turma e permitiu que todos se desenvolvessem. Prova de que a 

teoria se relaciona a como se aprende e não em que momento da 

vida isso acontece. "Piaget estudou crianças, mas a construção 

de conhecimento existe em qualquer idade", diz Yves de La 

Taille. 

A TEORIA NA PRÁTICA 



"Que é o construtivismo? Basicamente se pode dizer que é a ideia que 

sustenta que o indivíduo - tanto nos aspectos cognitivos e sociais do 

comportamento como nos afetivos - não é um mero produto do 

ambiente nem um simples resultado de suas disposições internas, mas, 

sim, uma construção própria que vai se produzindo, dia a dia, como 

resultado da interação entre esses dois fatores."  

Mario Carretero, Construtivismo e Educação 

 

"O professor construtivista deve conhecer a matéria que ensina. Mas, 

por uma razão diferente da que se imagina. Antes, tratava-se de saber 

bem para transmitir ou avaliar corretamente. Agora, trata-se de saber 

bem para discutir com a criança, para localizar na história da ciência 

o ponto correspondente ao pensamento dela, para fazer perguntas 

'inteligentes', para formular hipóteses, para sistematizar, quando 

necessário." 

Lino de Macedo, Ensaios Construtivistas (172 págs., Ed. Casa do 

Psicólogo, tel.3003-4952, 44 reais) 
 

"Para a concepção construtivista, aprendemos quando somos capazes 

de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da realidade 

ou um conteúdo que pretendemos aprender." 

Isabel Solé e César Coll, O Construtivismo na Sala de Aula (221 

págs., Ed. Ática, tel. 4003-3061, 51,50 reais) 

  

 

Foto entrevistado: Ramón Vasconcelos  
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indicada por Mônica Pinto 

DEPOIMENTO A NAIRIM BERNARDO 

 

"Achei o projeto da professora incrível e a matéria muito interessante. A 

construção da linha do tempo, a ampliação do repertório cultural, a 

preocupação com as formas de registro e o cuidado estético são elementos 

fundamentais a serem tratados com estudantes dessa faixa etária. 

Metodologicamente, é um trabalho exemplar." 

Mônica Pinto, gerente de Desenvolvimento Institucional da 

Fundação Roberto Marinho (FRM) e jurada da 18ª edição do 

Prêmio Educador Nota 10. 

  

O que está por 

trás da batida do 

funk 



Postura de historiador embalada por músicas de 

sucesso dos últimos 100 anos 

Texto Paula Peres. Edição Beatriz Vichessi 

  

Funks de Mc Guimê e outras músicas do gênero não saíam da 

cabeça nem da boca da sala do 4º ano da EEEF Professora 

Delfina Loureiro, em Lagoa Vermelha, a 260 quilômetros de 

Porto Alegre. Em vez de torcer o nariz e proibir os alunos de 

cantar, a professora Alessandra Bremm resolveu conversar e 

saber o que conheciam sobre música. "Poucos tinham 

referências além dos hits das rádios", diz. Então, ela planejou 

um estudo de canções brasileiras de várias épocas.  

ALESSANDRA 

Pedagoga graduada pela Universidade de Passo Fundo (UPF). 

 

"AS AULAS DE METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA DA 

GRADUAÇÃO ME AJUDARAM COM EXEMPLOS DE COMO 

TRABALHAR DE FORMA CONCRETA ELEMENTOS LIGADOS 

À HISTÓRIA E COMO USAR A LINHA DO TEMPO DE 

MANEIRA ADEQUADA." 

Para Antonia Terra, docente do Departamento de História da 

Universidade de São Paulo (USP) e selecionadora da área no 

Prêmio Educador Nota 10, o diferencial do trabalho de 

Alessandra é romper com a tradição escolar para turmas dos 



anos iniciais do Fundamental. Geralmente, os professores 

organizam os conteúdos começando pela história do indivíduo, 

depois da família, do bairro, aumentando o raio de atuação. 

"Alessandra escolheu um tema da história cultural, provando 

que as crianças têm condições de estudar épocas diferentes com 

base em temas diversos", diz Antonia. Outro mérito é ter dado 

abertura para o que a meninada considera parte de seu universo 

cultural. "Ela olha o funk sem preconceitos", diz Sandra Garcia, 

educadora de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL).  

Para começar o trabalho, a professora pediu que cada estudante 

escrevesse um texto sobre música, tratando dos artistas e estilos 

de que gostava. O funk dominou as produções. Feito isso, 

Alessandra explicou que todos pesquisariam e analisariam letras 

e clipes de músicas de estilos diversos e tomariam nota das 

informações que considerassem mais importantes.   

A tarefa seguinte era entrevistar os adultos da família sobre 

quais músicas eles gostavam quando mais novos. "Queria 

conhecer o contexto cultural familiar e fazer as crianças 

descobrirem composições antigas." Marco Antônio e Luiz 

Ulisses Moreira Pasquali, gêmeos de 11 anos, contaram aos 

colegas que os pais gostavam de sertanejo. Os dois conheciam o 

estilo porque estavam aprendendo a tocar violão com as 

canções Chico Mineiro, de Tonico (1917-1994) e Tinoco (1920-

2012), e Menino da Porteira, de Sergio Reis. "Aprendemos que 

o sertanejo de raiz fala muito sobre a vida do homem do 

campo", diz Kauê da Silva, 10 anos. 



 
Alunos que sabiam tocar violão mostraram  um pouco do sertanejo de raiz aos colegas 

O passo seguinte foi explorar os principais gêneros e artistas 

desde 1910. "Optei por analisar os últimos 100 anos, para 

estabelecer um recorte amplo em conteúdo, mas não muito 

longo do ponto de vista temporal", diz Alessandra. A turma 

ouviu Pelo Telefone, de Donga (1890-1974), considerado o 

primeiro samba gravado em estúdio, em 1916. A professora 

contou que antes disso as composições eram só reproduzidas ao 

vivo. Já as transmissões de rádio começaram em 1922.  

A ideia para prosseguir com o estudo era que a garotada 

pesquisasse por conta própria, mas a escola estava sem acesso à 

internet. "Então, eu mesma selecionei vídeos e textos sobre os 

estilos, organizei slides e materiais impressos", diz a docente. 



Ela usou como fonte os sites dos artistas. Por 

exemplo, viniciusdemoraes.com.br e sergioreis.com.br/site, 

além de blogs, jornais e o Dicionário Cravo Albin da Música 

Brasileira. "A professora teve o trabalho de ler e preparar o 

próprio conteúdo, em vez de se basear em coisas prontas", diz 

João de Carvalho, da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp). A turma do 4º ano estudou um 

pouco de samba, sertanejo, MPB, rock e funk, é claro. A cada 

música colocada em cena, Alessandra tinha o cuidado de situá-

la no contexto histórico do qual fazia parte. Também 

incentivava o grupo a fazer análises das letras. Com isso, todos 

entenderam que questões do passado são diferentes das que 

tangem a atualidade.  

 

http://viniciusdemoraes.com.br/
http://sergioreis.com.br/site
http://dicionariompb.com.br/
http://dicionariompb.com.br/


Alessandra organizou aulas expositivas para contar um pouco  do passado da música 

Entre as aprendizagens, os alunos descobriram que havia um 

famoso compositor de samba onde moram, no Rio Grande do 

Sul: Lupicínio Rodrigues (1914-1974), autor do hino do Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense. Aprenderam que algumas músicas-

tema de novelas infantis, como Alegria, Alegria e A Banda, 

tinham sido criadas na época da ditadura militar, e ainda 

estudaram as origens do funk. "Não sabia que esse ritmo 

começou nos Estados Unidos, com o nome de soul, e o artista 

mais famoso era o James Brown (1933-2006). Quem trouxe o 

funk para o Brasil foi o Tim Maia (1942-1998). Mas quando 

comparamos a música Não Quero Dinheiro, composta por ele, 

e Plaquê de 100, do Mc Guimê, vimos que o estilo mudou 

muito", explica Emiliny Reche, 11 anos. 

  

 LINHA DO TEMPO SEM EQUÍVOCOS  

 

1916 - PELO TELEFONE. Primeiro samba é gravado em estúdio 

por Donga.  

1946 - CHICO MINEIRO. Uma das músicas mais representativas da 

moda de viola e do sertanejo de raiz é lançada por Tonico e Tinoco.  

1962 - GAROTA DE IPANEMA. Vinicius de Moraes (1913-1980) e 

Tom Jobim (1927-1994) fazem uma das canções mais famosas da 

bossa nova, que se torna conhecida mundialmente.  



1966 - ALEGRIA, ALEGRIA. Caetano Veloso compõe a música, 

que, assim como Apesar de Você, de 1970, de Chico Buarque, é 

um  marco artístico contra a ditadura no Brasil. 

1985 - SERÁ. Legião Urbana, inspirado no punk inglês, estoura com 

essa canção. Titãs e Paralamas do Sucesso surgem na mesma década. 

2000 - O BAILE TODO. Bonde do Tigrão lança CD de funk 

homônimo à música. Outros funkeiros também fazem sucesso, como 

Mc Guimê e Mc Gui. 

Para sistematizar o conhecimento reunido, Alessandra propôs 

ao grupo fazer uma linha do tempo da música brasileira com 

base no que tinha sido aprendido (veja alguns marcos acima). A 

linha é um importante recurso no estudo de História. Mas deve 

ser trabalhada com cuidado. "O tempo histórico é um tempo 

social, construído pelo homem, não é linear. Apresentar os fatos 

linearmente pode dar a falsa impressão de que o tempo histórico 

é uma sucessão de etapas, como se as coisas estivessem em 

constante evolução ou que um acontecimento levasse ao outro", 

alerta João. 

A meninada também elaborou biografias sobre os artistas 

estudados. As produções foram reunidas em um volume e 

entregues à biblioteca da escola. As aulas sobre a trajetória da 

música despertaram o olhar de historiador na turma. "A escola 

tem a responsabilidade de fazer as crianças entenderem o tempo 

atual, visitando o passado. Os alunos tinham uma questão do 

presente, o funk, e investigaram o passado da música. 

Alessandra poderia ter escolhido qualquer outro tema. O 

importante é desenvolver o pensamento histórico. Mas lançar 

mão de algo que é de interesse deles ajuda muito", diz Antonia. 

 



Fotos: Janaina Ribeiro. Ilustração: Raphael Salimena. 

Foto entrevistada: Arquivo pessoal/Mônica Pinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


