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A educação é um território sempre propício à semeadura de novas ideias. É 
neste sentido que nesta revista em sua primeira edição, somos convidados a 
experimentar a riqueza de produções que ampliam os olhares reflexivos 
acerca da educação e alimentam assim a práxis dos educadores e educadoras 
e demais interessados no tema. 

A educação é um processo social e em um mundo cheio de transformações a 
escola não poderia ficar alheia à este processo. A escola como uma instituição 
formadora é convidada a rever o seu papel social e possibilitar experiências 
significativas aos seus educandos e educandas. 

Neste sentido, o futuro exige daqueles que pensam a educação uma atuação 
coerente e ativa e para isso, compartilhar novas experiências, conhecimentos 
e pesquisas desde agora nos possibilita uma ação transformadora. 
Em uma sociedade que requer uma educação de qualidade, inovadora e 
sustentável surge a necessidade de buscar espaços que possibilitem alçar 
novas reflexões e desafios. Neste sentido, a Revista Exatto é um convite à 
construção destes espaços. E assim, nutridos por excelentes reflexões possa-
mos construir a educação que queremos para o futuro. 

Boa leitura a todos

Prof. Me.  Alexandre Bernardo da Silva

Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de São Paulo e Professor na 
Rede privada de ensino.
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A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO
E OS MUSEUS

RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 
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classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 

classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 

classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 

classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 

RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 

classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 

RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 
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classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 

RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 

classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO 

Este artigo aborda a relação museu e escola a partir da interação desses dois espaços sociais de vivências educativas. 
Para tanto, traz, inicialmente, um breve histórico cronológico sobre os museus pelo mundo e pelo Brasil, passando então 
a uma análise sobre a cultura brasileira de pouca visitação dos mesmos para a partir daí apresentar ações afirmativas 
onde a parceria museu-escola acontece de forma satisfatória, além um exemplo bem-sucedido destas ações; a partir 
destas ações afirmativas passa-se a uma reflexão da importância da integração entre museus e a escola como mais um 
espaço educacional que pode trazer amplo aprendizado aos alunos; de como a visitação dos alunos aos museus pode 
contribuir para a mudança desta cultura de pouca visitação e da não consciência de que o museu é um lugar de aprendiza-
do; e como há a necessidade de uma parceria entre museologista e professor, além da ressignificação da metodologia do 
professor, para que a transversalidade, a interdisciplinaridade possa incluir os museus como mais um dos espaços de 
conhecimento.
Palavras-chave: Museu; Educação; Cultura escolar; Parceria.

INTRODUÇÃO

 Os museus têm como função principal a preservação das obras produzidas pelo homem, ou seja, são depositá-
rios da memória dos povos. Lá encontra-se um espaço de produção de conhecimento e oportunidades de lazer.
 Por meio de seus acervos e exposições há a construção da memória e da percepção crítica da sociedade. Por 
este motivo, deve-se oportunizar aos alunos o conhecimento e reconhecimento deste espaço, esclarecendo o que é um 
museu e qual seu papel na constituição da memória social, ensinando que tipos de objetos devem ser preservados e 
expostos para oferecer então, uma compreensão da trajetória desse objeto até se tornar uma peça de museu e como, a 
partir dele, novos saberes serão produzidos.
 Existe, discussões sobre as relações entre museu-escola no tocante às especificidades que regem a educação 
e como o museu pode contribuir para a aprendizagem. Entre as duas instituições múltiplas formas de conhecimento 
podem ser experimentadas, baseadas em ações educativas que podem ser propostas pelas duas instituições para 
proporcionar ao estudante, um novo leque de aprendizado.
 Em relação à interação dos estudantes com as exposições dos museus, deve-se sempre ter em mente a neces-
sidade de uma transposição didática durante a visita, que deve ser feita pelos professores e que compõe um modelo 
didático de apropriação do conhecimento apresentado em um museu. Isso quer dizer que os objetos expostos em um 
museu precisam de cuidados em sua seleção para uso pedagógico, pois os objetos possuem cultura material que e são 
portadores de informações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças dos nossos antepassados.

OS MUSEUS NO BRASIL

No Brasil, deve-se ao diligente vice-rei D. Luiz de Vanconcelos e Souza, a primeira tentativa de implantação de um museu 
no Rio de Janeiro. O sucessor do Marquês de Lavradia, que exerceu essas funções na colônia, de 1778 a 1790, teria 
recebido da própria rainha D. Maria I, por meio de seu ministro, D. Martinho de Melo e Castro a ordem para essa fundação. 
O certo é que D. Luiz deu início a instalação do museu, a Casa de História Natural, denominada pela população – Casa 
dos Pássaros, entregando a sua direção ao hábil catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira.
Em 1818, D. João VI criou no Brasil o Museu Imperial, um museu de história natural que tinha um grande intercâmbio com 
os grandes museus de história natural estabelecidos na Europa. Após a República, ele passou a ser denominado Museu 
Nacional. Este primeiro museu brasileiro de história natural seguiu os critérios da universalidade do conhecimento, 
também presentes entre os grandes museus de história natural que se consolidavam na Europa (Lopes, 1997).
Já no final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico 
(1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas 

RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 

classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasi-
leiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866). Todos os três foram constituídos como museus de história 
natural.
Lopes observa que os primeiros museus brasileiros possuíam temática científica:
[...] uma decorrência da exuberância da natureza brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e 
organizado durante um século, foi a primeira instituição brasileira dedicada primordialmente à história natural. O Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, criado em 1866, e o Museu Paulista, conhecido anteriormente como Museu 
do Ipiranga, criado em São Paulo, em 1894, são exemplos de instituições dedicadas às ciências naturais e consolidadas 
a partir da segunda metade do século XIX, principalmente a partir das contribuições dos especialistas estrangeiros. 
(LOPES, apud, VALENTE, M. E., CAZELLI, S. e ALVES, F, 2005, p. 184-185).
Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que 
anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza 
e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasilei-
ra, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular. A homenagem à tradição e ao Império 
serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos. 
Como consequência, a grande maioria da população ficou simplesmente do lado de fora do museu (Williams, 2001, p. 
149).
Em 1922, também era inaugurada no Museu do Ipiranga uma seção de História. Sob direção de Affonso de Taunay, o 
Museu do Ipiranga desviava-se da ênfase que fora dada nos primeiros anos às ciências naturais, passando a priorizar 
coleções relacionadas à história de São Paulo.
No período pós-guerra, a presença de empresários estrangeiros e dos poderosos grupos da imprensa que se formavam, 
como Estado de São Paulo e Diários Associados, foi responsável pelo investimento privado em museus de arte não só no 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Pernambuco e Paraíba.
A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a 
integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos caren-
tes. Poderíamos compreender o boom dos museus na década de 1980 tanto a partir de um processo de comercialização 
das narrativas e dos elementos simbólicos preservados pelos museus, que passaram a captar grandes investimentos e 
atrair um número considerável de visitantes.

O MUSEU E O HÁBITO DE VISITAÇÃO

Os museus não fazem parte da infância de milhões de brasileiros, uma vez que cerca de 79% dos municípios brasileiros 
não possuíam, até setembro de 2010, qualquer instituição museológica. Em 2010, o primeiro Cadastro Nacional de 
Museus – CNM, do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) mapeou 3.025 unidades no país concentradas principalmente 
nas capitais litorâneas. A capital de menor taxa de concentração de museus foi Belo Horizonte (MG) com 12,9%, seguida 
de Florianópolis (SC) com 14,1% e Vitória (ES) com 16,4%. No período do cadastramento, isso indicava que, em Minas 
Gerais, dos 319 museus cadastrados 41 se situavam na capital e entre os 853 municípios mineiros 149 possuíam pelo 
menos um museu. Nosso primeiro contato com essa categoria de equipamento cultural aconteceu tardiamente, já no 
período de escolarização, o que acontece com a maioria dos 80 milhões de visitantes que os museus acolheram em 2009 
(BRASIL, 2011, p. 53).
 O CNM aponta que do total de 1500 instituições museais que responderam ao questionário de cadastramento, 
48,1% tem um setor específico para as ações educativas, e a quase totalidade deles (96,4%) possuem atividades voltadas 
para o público infanto-juvenil. Dentre os museus cadastrados, 80,6% oferecem visitas guiadas para diferentes públicos 
“cuja modalidade mais comum é a realizada com a intermediação de monitores/guias, seguida pela visita guiada com a 
utilização de áudio-guia” (BRASIL, 2011, p. 122).
Denise Grinspum (2001, p. 117), em seu estudo sobre a o papel da escola na formação de públicos nos museus, analisa 
o universo dos pais de alunos das escolas que frequentam o Museu Lasar Segall em São Paulo. Segundo a pesquisadora, 
entre eles não é cultivado “o hábito de visitar museus, nem para sua satisfação pessoal, nem para o entretenimento e 
educação da família”. Para a pesquisadora Adriana Mortara Almeida (2005, p. 25) “um dos grandes desafios dos museus 
é a ampliação de seus públicos, inserindo faixas de nível de renda e escolaridade que pouco saem de casa e visitam 
instituições culturais, mesmo as gratuitas como o MHAB”.
Consideramos que o movimento de deslocamento do universo escolar para o universo museal forja um novo espaço e 
novo tempo de aprendizagem, e compõe uma vivência educativa situada em um entre-lugar. Essa ideia ganhou importân-
cia no contexto dos chamados Estudos Culturais, especialmente na análise de complexos processos identitários engen-
drados nas sociedades mestiças, do fenômeno das diásporas produzido pela nova ordem mundial ou ainda para pensar 
a produção literária e cultural produzida sob o signo dos deslocamentos.
Um dos dados mais simples utilizados para avaliar o desempenho dos museus diz respeito a seu público. Segundo Almei-
da (1995),
[...] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público 
de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e 
assimilações (Almeida, 1995, p. 325).
Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da 
utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos 
e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desen-
volvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados.
No Brasil, não sabemos quantos são os museus, qual o acervo predominante, a natureza jurídica da instituição, nem 
mesmo a data da criação. Tampouco temos dados sobre público, objetivos traçados e resultados obtidos de grande parte 
dos museus. Apesar de haver uma tradição de educação patrimonial no Brasil, e de alguns museus, principalmente os de 
ciência, estarem incorporando novas abordagens interativas com o público, estas ainda são práticas negligenciadas pela 
maioria dos museus brasileiros. Entretanto, no Brasil, não sabemos dizer nem mesmo qual a proporção da população que 

vai a museus. Também não há dados comparativos entre a visitação de museus e outras atividades culturais.

O MUSEU E AS AÇÕES EDUCATIVAS

O documento de Diretrizes para elaboração do Programa Educativo e Cultural dos Museus da Superintendência de 
Museus e Artes Visuais de Minas Gerais define ações educativas como:
Elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente com a preservação e a investigação, formam o 
pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja sua tipologia. Entendidas como formas de mediação entre o sujeito 
e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando respeito e valorização pelo patrimô-
nio cultural. (Caderno de Diretrizes Museológicas, 2006).
Os museus que precisam estar sempre se renovando, se redescobrindo para que não permaneçam com hábitos arraiga-
dos na antiga tradição de “guardiões de coisas do passado” dando a impressão de serem espaços onde só existem coisas 
velhas têm lugar, locais onde se entra com cuidado, falando baixo para não assustar os “fantasmas” que talvez convivam 
com salas tristes e sombrias. Hoje percebe-se que um museu renovado, pleno de atividades culturais e educativas exerce 
grande atração sobre os mais variados públicos, enfatiza a ideia de que todos podem e devem se apropriar daquele local 
de encantamento, cultura e lazer. Segundo Santos:
Museu para a maioria dos professores e alunos, ainda permanece como “um local onde se guarda coisas antigas”. Do 
mesmo modo, o patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, sujeitos 
sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no presente. Cultura, patrimônio e tradição 
são produtos dissociados do cotidiano do professor e da vida dos seus alunos. (SANTOS, 2002, p.311).
Nesse sentido, o desenvolvimento de ações educativas nos museus surge como vital ferramenta com o objetivo de ir 
muito além do simples chamamento de público para o recinto, mas de construção de conhecimento, entretenimento, 
encantamento, possibilitando reconhecer e mudar atitudes, bem como modificar o modo de ver as coisas, os objetos, as 
pessoas e as relações entre nós mesmos.
Este assunto deve ser tratado e trabalhado com os educadores, para que eles próprios entendam o que é um museu e, 
assim, possam refletir e entender o que é cultura, patrimônio e tradição, e, ao levarem seus alunos a uma visita ao museu, 
estes momentos passados dentro da instituição sejam realmente aproveitados em todos os sentidos. Ainda segundo 
Santos:
Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o desenvolvimento das ações educativas. Os 
processos museais gerados ao longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu conceito, à medida 
que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 
totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de tempo e espaço (SANTOS, 2002, p.312).
Magaly Cabral, numa citação no texto de Schwanz, expõe o que considera que sejam os objetivos da Educação Patrimo-
nial: 
• Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma discussão a respeito da relação do indivíduo 
com a realidade; 
• Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente para o usuário, já que percepções e 
identificações significadas e sentidos variam de acordo com as experiências passadas de cada um, vivenciadas dentro de 
seu contexto histórico – social; 
• Tratar o bem cultural propondo hipótese sobre o que significa para o indivíduo, buscando um movimento de recriação e 
reinterpretação das informações, conceitos, e sentidos nele contidos (CABRAL, 2002, apud SCHWANZ, 2004, p. 13).

A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MUSEUS

O movimento da escola em direção aos lugares de memória (NORA,1984) pode ser visto como um sintoma das preocupa-
ções em torno da produção das identidades por meio do estímulo à valorização e preservação da memória social e coleti-
va. A memória é considerada elemento fundamental da identidade, ao conferir ao sujeito ou grupo social um sentimento 
de pertencimento, continuidade, identificação e diferenciação (LE GOFF, 2003 e MENESES,1994). Podem ser também 
indícios da construção de novas práticas de cidadania por meio da promoção do acesso aos bens culturais e patrimoniais, 
associadas às preocupações específicas de professores interessados em tornar o conhecimento escolar mais significativo 
e prazeroso, dentre outras preocupações.
 Sob a lógica do museu, por sua vez, a parceria com a escola é uma estratégia vigorosa na democratização de 
suas ações. O estudo de Grinspum (2001) ressalta o papel da escola como canal de aproximação de alguns grupos 
sociais ao museu: “as escolas acabam assumindo esse dever isoladamente, o que as tornam uma das grandes responsá-
veis pela relação entre alguns grupos sociais no museu” (GRINSPUM, 2001, p. 118). Nesse processo, muitas instituições 
museológicas mantêm em seus programas educativos ações direcionadas ao público escolar, como: cursos, estágios e 
oficinas aos professores, visitas monitoradas, constituição de acervos para empréstimo, conferências, entre outras ações.
A museologia é a ciência que se ocupa de resolver os problemas que propõe um museu em suas três missões: conserva-
ção, pesquisa e docência. Sendo função do museu, conservar e exibir obras, docu¬mentos e objetos, observou-se o novo 
perfil de seus visitantes, onde a maior parte não são adultos e nem especialistas em miniatura, museus do mundo inteiro 
compreenderam a necessidade de aprimorar e modificar sua metodologia de orientação em visita guiada, adequando-se 
aos novos tempos. 
As escolas também devem rever sua atuação neste cenário, uma visita não pode ser improvisada, pois tem por objetivo 
contribuir para discentes e docentes no desenvolvimento das atividades e temas que estejam sendo abordados em aula 
em um determinado período, transformando a visita em descoberta. A proibição de tocar vem sendo substituída pelo impe-
rativo de tocar em tudo, fortalecendo os ideais da tendência pedagógica construtivista, a visita guiada ocupa um lugar 
secundário em relação à possibilidade de interagir, a sinergia que envolve professor, aluno e objeto de estudo, desperta 
cada vez mais o pesquisador adormecido no subconsciente do discente, criando novas perspectivas para o professor 
pesquisador que almeja este objetivo.
Os museus trazem uma bagagem mais abrangente que a mente humana, que vem emergindo gradativamente do sombrio 

abismo no qual foi lançada na tendência pedagógica liberal que foi imposta pela ditadura, consegue conceber nos dias de 
hoje, entretanto, o professor pesquisador vem se destacando nesta árdua tarefa de resgatar o desejo de aprender de seus 
discentes. Muitos desses professores vêem os museus como ferramenta indispensável na formação de seus alunos, pois, 
seu acervo traz de forma documental o avanço tecnológico da humanidade.
Na primeira década do século XXI, escolas e museus vêm sendo marcados por transformações profundas em seus papéis 
e funções sociais reinventando práticas educativas e estabelecendo novas parcerias. E, como vetores de ações educati-
vas, traçaram percursos históricos próprios, construíram linguagens específicas e propostas educativas e pedagógicas 
com marcas de distinção. No entanto, pesquisadores que se dedicam a reflexões sobre a educação em museu e às 
relações entre museu-escola apontam diferenças cruciais na forma de organização dos elementos que estruturam essas 
instituições: objetivos, espaços, tempos e relações pedagógicas. Segundo Marandino (2001):
Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. 
Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para a 
formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).
A respeito das configurações espaciais, essas instituições guardam diferenças significativas que marcam intenções 
discursivas e materializam sistema de valores (ordem, disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora 
e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos. 
Em relação à perspectiva temporal, a estruturação de cada uma delas se dá de modo diferenciado: o tempo escolar 
marcado pelos relógios, horários e calendários imprime uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, 
enquanto no museu o tempo é breve e fragmentado, quase que restrito ao tempo de uma visita. Uma visita pode se consti-
tuir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural. 
Já a dimensão pedagógica talvez seja, dentre os elementos estruturadores destas instituições, a que tenha sofrido as 
transformações mais significativas nas últimas décadas. No campo escolar, diferentes teorias têm orientado novas 
práticas pedagógicas, apontando para o estabelecimento de novas relações entre professores e alunos e entre os educa-
dores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elabo-
rando novas configurações no espaço museal. Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do 
indivíduo na construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o 
sujeito e o ambiente.
As relações dessas duas instituições, museu-escola, tiveram seu fomento incentivado por órgãos vinculados à educação 
e à prática museológica, como a Unesco (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) e o próprio Icom 
(International Council of Museums). No entanto, essa aproximação cedeu ao museu o papel de ilustrador dos conteúdos 
escolares, o que foi muito criticado pela bibliografia atual sobre esta realidade em relação ao papel educacional dos 
museus. Mas, o que tem ajudado a compor um panorama em que os museus são parceiros de instituição escolar, são as 
possibilidades culturais e didáticas desses espaços, aliadas a políticas governamentais de valorização do patrimônio, e a 
políticas educacionais de formação profissional.
Sabemos que o museu é muito mais que um local de acumulação de objetos, sua função é conservar, estudar, valorizar 
e expor ao público elementos da vida social que estejam ligados de formas diversas à história e à memória. Os museus 
são fontes de conhecimento, pois materializam um contexto histórico e por meio de objetos e de outras maneiras preser-
vam a realidade de uma época, de um costume, de uma utilidade, enfim daquilo que foi, pois a partir do momento da entra-
da de um objeto em um museu ele deixa de exercer sua função original e passa a ser conservado para fins de preservação 
de memória. 
É necessário, portanto, que nessa parceria entre museu/escola seja promovido tanto a instrumentalização, oriundos das 
escolas nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à adequação desse espaço para a promoção da 
real interação entre os escolares e o patrimônio cultural e científico. Não se trata de uma subordinação de um ao outro, 
mas da possibilidade de uma interação pedagógica entre ambas as instituições que respeite as missões e exigências 
particulares de cada uma.
Portanto, a proposta primordial dessa parceria educativa entre escola e museu, ou seja, a relação social entre essas duas 
instituições de ensino, uma formal e a outra não-formal, é diversificar as formas de aprendizagem para melhor atender as 
necessidades dos alunos. Deve-se levar em consideração, que no diálogo entre educação e cultura é importante formular 
diretrizes e estratégias, bem como reafirmar o compromisso com a construção da cidadania e com o aprendizado. 
Nesse contexto, os museus possibilitam diferentes experiências, como por exemplo, o contato com o objeto de estudo, e 
a apresentação interativa da temática. Para isso os museus oferecem serviços educativos, desempenhando ações de 
mediação, contemplando as demandas do público em geral. Bianca Reis escreve:
[...]Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante onde não necessariamente as coisas devam ser 
explicadas como acontece na escola. E neste caso, considerar que não há uma única forma de construção do conheci-
mento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade instigando a emoção, o romantismo, a ação, a intera-
ção e a reflexão. (REIS, 2005, p. 42).
No entanto, há também dificuldades entre essa parceria, Supélveda (apud, REIS, 2005, p.44) destaca alguns  pontos 
dessas dificuldades. Um exemplo é o professor que se sente excluído muitas vezes por não compreender a linguagem 
utilizada na concepção da exposição. Outro ponto importante é o fato de que nem tudo o que está exposto faz parte do 
currículo escolar, e nem dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Há diferença também na metodologia, pois o museu trabalha com tempo reduzido e com formas didáticas diferenciadas, 
não sistemáticas, e essas características são problemáticas para os professores, que possuem um sistema diferente na 
escola. E muitas vezes o professor não está preparado para utilizar os objetos de uma exposição para integrá-los na sua 
prática pedagógica. Pode-se que, pela má formação desse profissional, ele se sinta despreparado para desenvolver uma 
atividade no museu.
As visitas aos museus merecem atenção, para que possam constituir uma situação pedagógica privilegiada como trabalho 
de análise da cultura material, em vista da compreensão da “linguagem plástica” que alguns professores adotam ao fazer 
da visita ao museu uma forma concreta de ilustrar suas aulas, fazendo com que os alunos tenham uma visão parcial do 
acervo. Por isso é preciso desencadear uma ação educativa que estimule a sensibilidade à “linguagem plástica”. Buffet 
diz:

Além dos problemas materiais referentes, por exemplo, as condições de transporte, custo das entradas, segurança, entre 
outros, o projeto de parceria entre a escola e museu deve questionar as práticas pedagógicas a ele relacionadas. Para se 
alcançar os objetivos almejados, a visita deve inserir-se numa progressão pedagógica coerente onde o professor não seja 
mero consumidor de produtos culturais, mas também não transforme a visita em um prolongamento ‘disfarçado’ da sala 
de aula. A prática pedagógica em parceria suscita medidas que favoreçam o diálogo entre os atores envolvidos. (BUFFET, 
apud, MARTINS, 2006, p.41).
A relação museu-escola, traz a ideia de um espaço de encontro, um espaço de debate, um espaço em que as coisas se 
produzem e não apenas o já produzido é comunicado. Como diz Kramer, a “educação é um processo dinâmico e ininter-
rupto que não cabe mais num 20 paradigma verticalizado de transmissão de saberes consagrados. A revisão do papel dos 
museus acompanha o rendimento do conceito de formação e de conhecimento, que não pode mais ser reduzido à sua 
dimensão de ciência, deixando de fora a dimensão artística e cultural.” (KRAMER, apud, LEITE e OSTETTO, 2005, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os museus devem ser locais abertos a todos os públicos, onde todos sejam bem-vindos a visitá-los, a conhecer e se 
apropriar de todo o conhecimento que os mesmos têm para oferecer. A visitação pode e deve ser um momento de prazer, 
aventura e aprendizado.
Quando um professor leva seus alunos para a visitação em um museu a proposta deve sempre ser uma ação educativa, 
onde a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que aquele espaço seja de descoberta, onde as informações são 
passadas de maneira simples, lúdica e que cada aluno aprenda a seu tempo e de forma leve. O professor, antes da visita 
deve pensar as atividades que serão propostas para que o museu seja instrumento de troca dialógica de conhecimento, 
de reflexão crítica da história e ação prática, para que o aluno construa, individualmente e em grupo sua relação com os 
objetos vistos.
É de suma importância e faz-se urgente a ampliação das atividades ligadas às áreas educacionais dentro dos projetos dos 
museus, pois ainda são poucas as políticas que sustentem as ações educativas nos museus. É necessário organizar 
projetos que viabilizem novas ações e pesquisas dentro dos museus, firmando parcerias, ampliando o diálogo entre as 
instituições, capacitando as equipes dos museus para receber estes alunos e capacitando os professores para a produção 
de projetos pensados nessa integração, repensando suas práticas educativas construindo assim, novas possibilidades de 
trabalho e ampliação de conhecimento.
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deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 

deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 

deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 

deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO

Este artigo teve como temática a influência de jogos no desenvolvimento de noções matemáticas na educação infantil. 
Sabemos que essa é a primeira etapa da vida escolar da criança, é, portanto, uma fase fundamental para o seu desenvol-
vimento emocional e cognitivo. A escola tem o papel relevante de proporcionar um ambiente atrativo e oferecendo práticas 
pedagógicas que despertem o interesse da criança. A utilização de jogos vem sendo inserida no ambiente escolar como 
um recurso importante, com relevância nas séries iniciais, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e praze-
rosa. Por esta razão, torna-se indispensável conhecer como a criança adquire conhecimentos matemáticos. Entendemos 
ser necessário que a construção e o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil ocorram a 
partir do conhecimento lógico da criança favorecido pelas possibilidades a ela oferecidas ao interagir com os meios físicos 
e sociais. Logo, o trabalho evidencia que as crianças da Educação Infantil podem e devem ser estimuladas a trabalhar 
com a matemática no seu cotidiano, embora não seja uma tarefa muito fácil para elas e que o papel do professor, como 
orientador da tarefa, é fundamental para que comecem a construir os primeiros conceitos que envolvem essa área. É 
preciso acreditar que as crianças são capazes de resolver situações-problema que surgem no cotidiano envolvendo a 
matemática. Cabe aos professores da Educação Infantil acreditar e investir nisso, fazendo um trabalho bem planejado, em 
que as crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo, assim, o apreço 
pela matemática.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Criança; Jogos; Lúdico.

INTRODUÇÃO
 
O presente trabalho refere-se à construção da aprendizagem de matemática obtida através do uso de jogos e brincadeiras 
no ensino infantil. A infância se apresenta como uma das etapas mais importantes da evolução do ser humano, por este 
motivo, devem-se propiciar às crianças, condições adequadas para que tal evolução aconteça. A brincadeira e as intera-
ções são dois eixos que marcam a Educação Infantil e abrem caminhos para viabilizar a integração de todas as crianças 
nas escolas. O brincar e o aprender têm a mesma raiz. A intenção do sujeito que aprende/brinca mobiliza a decisão da 
criança e gera seu protagonismo. 
Segundo Halaban (2006); brincar é essencial para a criança, pois é deste modo que ela descobre o mundo à sua volta e 
aprende a interagir com ele. A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada um tornando-
-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados na escola, deixando de existir diferenças 
entre alunos em relação ao aprendizado. Todos têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante 
para sua idade.
Esse é o ponto de partida do filósofo John Dewey, para os quais do brincar emergem interesses e necessidades das crian-
ças que podem ser ampliados por meio da investigação e de processos reflexivos. Na mesma direção, Vygotsky (1996) 
propõe que a brincadeira, como ato de decisão da criança para expressar uma situação imaginária, se transforme na 
atividade principal da fase pré-escolar. Quando mediada, ela alavanca a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 
Ações lúdicas, típicas das culturas da infância, surgem relacionadas com a aquisição das diferentes linguagens no proces-
so da emergência do letramento, como prática social. 

De acordo com Kishimoto (1994) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para gastar energia, 
pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Além de um bom aprendizado, o lúdico possi-
bilita uma excelente relação entre professor/aluno/aprendizagem, pois um necessita do outro. O brincar para as crianças 
não deve ter espírito de disputa, mas sim a satisfação de descobrir e aprender.
A relevância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há algum tempo, sendo altamente analisada se as 
crianças realmente aprendem brincando. Entretanto, ao escolher trabalhar a Matemática utilizando jogos, o professor 

deve levar em consideração a importância de se estabelecer os conteúdos e as habilidades aplicadas as brincadeiras e 
elaboração de sua ação com o objetivo de o jogo não se transformar em um simples lazer.
Notamos que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca, o papel da matemática na 
educação infantil, que a abordagem de tais conhecimentos pode beneficiar a cidadania e autonomia intelectual, à medida 
que proporciona o desenvolvimento da capacidade de pensamento autônomo e de resolução de problemas. É importante 
salientar que a abordagem da Matemática na Educação Infantil:
“... atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 
variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para 
viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades”. (BRASIL, 1998). 

Sabemos que a matemática se faz presente em diversas atividades desempenhadas pelas crianças e proporciona aos 
adultos, em geral, diversas situações que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e a capacidade 
de solucionar problemas. O ensino dessa disciplina pode potencializar essas aptidões, ampliando as possibilidades dos 
alunos de compreender e modificar a realidade. De tal modo, o desenvolvimento infantil acontece a partir das relações 
que as crianças instituem com o mundo, sendo que o interagir, o perguntar, o interpretar, o observar e o registrar os fatos 
devem fazer parte das atividades nessa etapa de desenvolvimento.

O presente artigo visa discutir a utilização de jogos e brincadeiras, como ferramenta para o ensino de matemática na 
educação infantil, pois além de estimular a curiosidade e o raciocínio lógico, impulsiona a criança a proporcionar soluções 
para questões sugeridas.
O desenvolvimento deste trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, artigos, sites e consul-
tas feitas via internet. A forma de estudo é de caráter exploratório e a análise de dados é feita de forma qualitativa.

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PRÁTICA POSSÍVEL 

Sabe-se que atualmente o brincar tem sua importância reconhecida por estudiosos, educadores e organizações governa-
mentais e não governamentais, pois é um direito protegido e amparado por declarações, convenções e leis a nível 
mundial. Além disso, a Constituição Federal ( Artigo 227 )

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

e  no Estatuto da criança e do adolescente (Artigo 4º)

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

destacam em seus respectivos artigos, ao lado do direito a educação, o direito ao “lazer”, termo que remete ao brincar, 
incumbindo à sociedade e as autoridades públicas garantirem e assegurarem a criança e ao adolescente o exercício pleno 
desse direito.
Segundo o Currículo integrador da Infância Paulistana que envolve a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo pressupõe que o trabalho coletivo das Unidades Educacionais se fundamente no plane-
jamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialida-
des. 
Santos(2007), destaca que, o ato de brincar significa satisfação, prazer, alegria e encantamento, por essa razão as 
atividades lúdicas ao serem utilizadas com enfoque educativo oferecem um ensino prazeroso e menos formal, levando a 
criança a pensar, criar, simbolizar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. 
Logo, o aspecto lúdico é uma qualidade essencial do ser humano, por isso, podemos proferir que o desenvolvimento da 
criança está densamente relacionado com a ação de jogar, assim, o trabalho com jogos na escola manifesta-se como 
possibilidade e probabilidade de investigação, pelo aluno, sobre o modo como se incide o seu próprio processo de 
construção de conceitos matemáticos. 

Sendo assim, as concepções como as de Kishimoto (1994) nos fornecem subsídios teóricos e práticos para acreditarmos 
que jogo é de suma importância na vida da criança, pois, quando brinca, ela explora e manuseia tudo aquilo que está a 
sua volta, construindo, desse modo, a compreensão da realidade na qual está inserida. Desta forma a utilização de 
atividades lúdicas em sala de aula fornece e contribui à criança um ambiente agradável, motivador, enriquecedor e favorá-
vel, a aprendizagem em diversas habilidades, uma vez que, com esse tipo de material o aluno sente-se motivado a pensar 
tendo como fundamento o material concreto e assim vai descobrindo, reinventando e construindo sua própria aprendiza-
gem, mas, para que o processo de aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória é imprescindível que a 
criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidades. 

Ao tratar do ensino da Matemática na educação infantil o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998 
-v1.p.27):  “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa”. 

A partir dessas acepções e explicações verificamos que o lúdico está ligado a tudo o que possa oferecer alegria e prazer 
à criança, desenvolvendo sua criatividade, imaginação e curiosidade, desafiando-a a buscar solução para diversos proble-

mas com renovada motivação. 

Na esfera da educação matemática, ao se propor um trabalho com jogos, propõem-se, também, desmistificar a matemáti-
ca enquanto uma disciplina maçante, tediosa e de difícil compreensão. Aprender através de jogos e brincadeiras são 
muito mais prazerosos e divertidos para a criança, pois é por meio da brincadeira e da interação com as outras crianças 
e com o professor que a criança vai construindo com entusiasmo, prazer e satisfação seus conhecimentos. Assim, 
mediante as atividades lúdicas a criança constrói regras, preceitos e conceitos sem que para tanto seja preciso decorá-
-los.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO

Muitas teorias têm se inteirado em pesquisar e observar como advém o processo de aprendizagem pelas crianças e têm 
influenciado diretamente a educação. Dentre as teorias temos duas muito conhecidas e discutidas nos meios educacio-
nais, além de serem as principais influenciadoras do sistema de ensino que temos hoje, são elas: o Behaviorismo e a 
Teoria Psicogenética de Jean Piaget. 

O Behaviorismo, também conhecido como Teoria Estímulo-Resposta, aportou com John Broadus Watson em 1910 e 
apresentou-se como principal representante Burhus Frederic Skiner em que expõe que a aprendizagem é:  “um processo 
de produção de modificações no comportamento observável... que o comportamento está sob o controle de estímulos e 
que educar consiste em trazer um comportamento específico sob o controle de estímulos específicos” ( DEVRIES,1985). 
Além disso, não pondera o que sucede na mente do indivíduo, já que acreditam que não vale a pena indagar sobre o que 
não pode ser “empiricamente observado” (FONTANA e CRUZ, 1997).  

Já a teoria de Piaget, que tem seus seguidores distinguidos como construtivistas, endossa que o “processo de educação 
é uma construção de estruturas cognitivas na mente da criança” (KAMII,1997). Logo, para os construtivistas a criança não 
é ponderada pelos estímulos, ao contrário os pondera. 

Sabemos que na educação infantil preponderava o conceito de que a matemática (e não apenas ela) deveria ser ensinada 
por meio de repetição, memorização e associação, sempre sucessivamente do mais fácil para o mais difícil, do concreto 
para o abstrato. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCN): “o concreto e o abstrato se caracterizam 
como duas realidades dissociadas, em que o concreto é identificado como o manipulável e o abstrato com as representa-
ções formais, com as definições e sistematizações. Essa concepção porém, dissocia a ação física da ação intelectual, 
dissociação que não existe do ponto de vista do sujeito(RCN,1998)”. 

Ainda acreditavam que “para a criança construir o conceito de número seria fundamental que fosse capaz de seriar, 
ordenar, classificar e comparar objetos em diferentes contextos” (SOUZA, 2006). Ou então bastava deixar os materiais 
pedagógicos ao alcance das crianças, para que elas, sozinhas, arquitetassem seus conhecimentos, já, ao professor 
competiria somente assessorar o desenvolvimento instituindo as situações, como uma autoinstrução. 
Contudo, com o aprofundamento no estudo destas teorias, sobretudo a Teoria de Piaget, despontaram novas concepções 
sobre o ensino da matemática que possibilitaram redirecionar as ideias de como pensa e o que pensa a criança em cada 
etapa do desenvolvimento, como ela constrói os conhecimentos, abrindo o caminho para novas expectativas sobre o 
ensino da matemática. 

Sabe-se que os conhecimentos matemáticas são arquitetados ao longo das experiências e do contato que a criança tem 
com os números, assim como acontece com a obtenção da linguagem escrita, o que não expressa que o simples fato de 
estar em contato com números em seu dia-a-dia (idade, número de casa ou telefone) assegure que a criança construirá 
a ideia de número, já que esse contato pode acontecer superficialmente. Nesse ponto é que o papel da escola é funda-
mental, pois possibilita que a criança construa um contato direto com os conceitos matemáticos e a partir disso construa 
seu conhecimento. Para Kamii (1997) o “ensino de número, embora não seja ensinável” é promovido pelo professor 
quando este segue alguns preceitos como: 
• Estimular a criança a inserir todos os tipos de objetos em todos os tipos de relação; 
• Estimular a criança a pensar e refletir sobre número e quantidades; 
• Estimular a criança a quantificar e comparar objetos ao invés de somente contar; 
• Estimular a criança a fazer conjuntos;
• Estimular a criança a cruzar ideias com seus colegas. 

Ainda, a autora enfatiza que os cadernos de exercícios com figuras ou desenhos para tentar fazer a criança compreender 
a noção de conjunto são “indesejáveis e inconvenientes” já que com essa espécie de material não há qualquer possibilida-
de da criança atuar sobre os conjuntos. “As crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos” (KAMII,1997). 
Ela sustenta o uso dos jogos em grupo como uma maneira mais ativa de contribuir e cooperar no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos e na construção de número pelas crianças.

O JOGO COMO FERRAMENTA DA APRENDIZAGEM 

Engana-se quem acredita que o jogo serve somente para brincar, pois, dentro dos diferentes jogos há sempre aprendiza-
gem, assim, devido aos diferentes modos de vida, valores e conhecimentos humanos é na educação que eles se tornam 
um desafio interessante. Os alunos trazem para a escola conhecimentos, ideias e intuições estabelecidas por meio de 
experiências que vivenciam em seu ambiente sociocultural.

O aprendizado das crianças inicia bem antes delas cursarem a escola. Logo, qualquer situação de aprendizado com a 
qual a criança enfrenta na escola, tem sempre uma história prévia (VYGOTSKY,1996). Deste modo, o jogo não significa 
tão somente os conhecimentos e experiências vividas, mas prepara o indivíduo para o que ele vai encontrar, versando 
habilidades e estimulando o convívio social. Assim, através dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações, mas 
aprendem a trabalhar com símbolos e pensar por paridade e os significados das coisas passam a ser contextualizado, 
tornando-se item da cultura escolar para que se adquira uma aprendizagem satisfatória e contextualizada.

O jogo além de ser um item sociocultural é uma atividade natural da concepção dos procedimentos psicológicos que 
presume fazer sem comprometimento. Além disso, na educação escolar o jogo tem papel fundamental, sobretudo quando 
trabalha com a matemática, uma disciplina que suscita nos professores e alunos percepções contraditórias, de um lado 
uma área importante para o conhecimento e do outro uma aproximação equivalente ao “bicho papão” de todo estudante. 
Desse modo, o jogo passa a desenvolver, no educando, a aptidão em ampliar as potencialidades, as habilidades, o 
estímulo de raciocínio e a reflexão, sendo de importância essencial ao desenvolvimento integral dos mesmos e quebrando 
o descontentamento de educandos e educadores, poupando que a aula se torne cansativa, exaustiva e tediosa. 

Sendo a matemática tão temida e os exercícios matemáticos motivo de medo, aversão e incerteza, nada mais adequado 
do que o uso dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os apreendam realmente. 
Os jogos são o meio de tornar a matemática agradável, aprazível e a descoberta das soluções prazerosas, como realmen-
te são, todavia, os alunos ainda não tiveram a oportunidade de arquitetar a matemática dessa maneira pela sua posição 
amedrontadora.  Por meio dos jogos suprimos a incerteza e o medo de errar tão comum nas aulas de matemática pelo 
entusiasmo e a alegria. A descoberta e a busca de soluções oferecem à criança o prazer de aprender. 
Os desafios abrangidos em situações lúdicas podem subsidiar não apenas a construção do conhecimento matemático, 
mas a sentir-se desafiada a solucionar problemas e enigmas.  A desenvoltura para resolver problemas deve ser trabalha-
da desde cedo nas crianças, uma vez que essa desenvoltura é importante não só na aprendizagem da matemática, mas, 
para todas as áreas da vida de uma pessoa. 

Diante deste contexto de enfrentar os problemas como novidades e desafios, os jogos são excelentes recursos pedagógi-
cos, pois propiciam à criança a elaborar e organizar hipóteses e revê-las quantas vezes for necessário. O jogo tem essa 
peculiaridade do “ir e vir” que influencia espontaneamente no processo de meta cognição, que denota pensar sobre o que 
já pensou ou fez. 
Ainda, o jogo oferece às crianças que usem muito mais sua mente na busca de resoluções, do que as atividades gráficas 
como contas e problemas no papel, que são para elas mais “um conjunto misterioso de regras que vêm de fontes externas 
ao seu pensamento” (KAMII, 1997 ). 

AS APTIDÕES QUE OS JOGOS MATEMÁTICOS DESEMPENHAM NOS ALUNOS 

Sabe-se que o uso de jogos na educação da matemática tem desempenho complacente em situações de aprendizagem, 
pois colaboram para a formação de: capacidades físicas: a manipulação de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 
capacidades afetivas: valores, atitudes, interesses ; capacidades cognitivas: aquisição de determinados conhecimentos.

Essas capacidades, segundo Piaget (1994) colaboram para a formação e desenvolvimento de um indivíduo complexo e 
preparado. Contudo, entre as diversas contribuições que o jogo proporciona, vale ressaltar que a operacionalização da 
criança, que se inicia quando ela se depara com situações concretas que determinam soluções, induzindo-as a construir 
a capacidade de criar soluções lógicas e coerentes, desenvolver potencialidades, avaliar resultados e compará-los com a 
vida real. 

Ainda, conforme Piaget (1994), o jogo consente que o aluno aperfeiçoe o pensamento dialético e se adéque à realidade 
e a superação desta com criatividade. Para ele, a criança constrói o conhecimento por meio de relações lógico-matemáti-
cas, organizadas a partir do meio físico-social. Ao manusear objetos a criança faz comparações, classificações e estabele-
ce relações, estabelecendo assim representações mentais lógicas. Entretanto, a concepção Piagetiana defende que os 
desafios sugeridos pelos jogos proporcionam motivação ao aluno e leva-o a estabelecer conceitos e expandir o domínio 
do conhecimento. 

É por meio de jogos matemáticos que as crianças demonstram suas idoneidades, sua vocação, seu caráter, sua autono-
mia, expandindo afinidades de respeito e confiança em si e nos colegas. O desenvolvimento da moral é muito importante 
nessa tarefa, pois, a criança a partir de sua experiência e observação estabelece regras sobre o que é certo ou errado; 
livrando a criança da sua heteronímia, uma submissão, sem questionamento, sendo incapaz de distingui-los. Isso aconte-
ce uma vez que a criança não alcançou sua autonomia, pois, a pessoa independente tem suas próprias convicções sobre 
o que é certo ou errado, sem se importar com recompensas e punições. 

Deste modo, é através dos jogos que meninos tímidos e acanhados soltam as emoções reprimidas no seu eu, tendo a 
chance de se manifestar e conhecer seus colegas. Esses conseguem sentir-se seguros e confiáveis a partir do instante 
em que se veem incluídos no grupo. A interação é imprescindível, pois, o ponto de vista das crianças é diferente e distinto 
de um adulto e a vida social da mesma sucede na maioria do tempo com seus colegas, além disso, os jogos trabalham a 
ansiedade que por muitas vezes é encontrada em muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e aprimore 
o seu relacionamento interpessoal e sua autoestima. 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois consente a criança reviver ativamente as situações dolorosas e experimen-
tando na brincadeira as suas expectativas da realidade. Ele, também, constitui-se numa considerável ferramenta terapêu-

tica, possibilitando averiguar, diagnosticar e suprir os bloqueios, sejam elas de ordem afetivas, cognitivas ou psicomoto-
ras. Em termos cognitivos constitui o canal de acesso ao saber, abrangido como a inclusão do conhecimento numa 
construção pessoal pertinente com o fazer (BOSSA, 1994). 
Dentro dessa visão (Rezende, 2006) ressalta que cabe ao professor criar um ambiente que reúna os elementos de 
movimentação para as crianças, criar atividades que proporcionam conceitos que preparam para leitura, os números, de 
lógica que envolve classificação, ordenação, dentre outros. Motivar alunos a trabalhar em equipe na resolução de proble-
mas aprendendo assim a expressar seus próprios pontos de vista em relação ao outro. 
O ensino com jogos e brincadeiras deve ter o intuito de produzir um saber que prepare as crianças para pensar e a refletir 
sobre a sua rotina, realidade social, para que assim, possa intervir no intuito de modificá-los. A partir dessa pressuposição, 
é possível perceber que a matemática é de grande relevância para o crescimento da potencialidade da criança, contribuin-
do para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e instrumentando a criança para a vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo nos permitiu compreender que trabalhar com jogos é significativo para a criança para que ela possa 
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos sendo capaz de exercer sua cidadania com dignidade. Sua 
contribuição também se refere a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sendo capazes 
de resolver problemas e sugerir soluções.

Sabemos que estudar os conceitos matemáticos, as estruturas lógicas fazem parte de um processo contínuo na vida da 
criança. Assim, é fundamental considerarmos que os jogos são facilitadores do processo dessa aprendizagem por diver-
sos motivos, sendo que um dos principais é seu lado prazeroso. Sem dúvida, é muito mais interessante e curioso para 
qualquer pessoa desenvolver uma atividade que lhe dê prazer do que atividades desinteressantes. Logo, aprende-se 
participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingirmos 
determinados objetivos.
 
Além disso, é importante destacar que, na educação infantil o trabalho deve ser desenvolvido de forma a valorizar os 
conhecimentos prévios dos educandos, procurando aperfeiçoá-los, fazendo com que as crianças arquitetem suas 
próprias habilidades e aptidões em matemática e sejam encorajadas a enfrentar situações novas, onde sejam capazes de 
resolver problemas propostos sem medos ou receios. Contudo, é imprescindível que o professor conheça as capacidades 
dos alunos nesta faixa etária. Compreendemos e reforçamos, com a realização deste trabalho, a importância de, trabalhar 
a matemática na educação infantil, sem esquecer-se de valorizar os conhecimentos que a criança traz de sua experiência 
para partir daí, permitir a ampliação progressiva de suas noções matemáticas.

Assim sendo, a importância dos jogos para a educação é cada vez mais difundida e disseminada pelos especialistas, no 
entanto, ainda parece que há uma lacuna entre a teoria e a realidade, sobretudo quando falamos de outras modalidades 
de ensino que não a educação infantil, que até o momento é o nível de ensino que mais dá abertura para o uso dos jogos 
como recurso pedagógico. Todavia, ainda há que se conscientizarem os profissionais da educação de que para brincar é 
necessário planejamento, estudo e dedicação por parte dos professores. 

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para que os professores da 
educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as 
crianças possam construir seus próprios saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela mate-
mática através dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras. 
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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RESUMO
 
As estruturas da ciência mostram-se limitadas diante do avanço do conhecimento. A partir de novos conceitos de currícu-
lo, seus moldes hegemônicos passam a ser problematizados. O caráter contingente do currículo precisa acompanhar as 
mutações culturais contemporâneas. . O contexto curricular precisa dar lugar ao advento de novos paradigmas. Colocado 
como objeto da disciplinaridade, o projeto curricular precisa acompanhar a complexidade das diversas significações do 
mundo atual. Observa-se que a cultura ritualizada dos conteúdos curriculares invisibiliza produções sociais históricas de 
identidades e diferenças. Este artigo reflete a necessidade de problematizar o currículo, articulando novas formas de 
subjetividade. A proposta deste texto é colocar o educador em um local de discussão sobre as estratégias curriculares, 
convidando-o a um novo e contextualizado olhar para as pequenas e múltiplas narrativas que atribuem sentido ao mundo 
e aos sujeitos.

 Palavras-chave: Currículo; Homogeneidade Cultural; Teorias Críticas.
 
INTRODUÇÃO

O currículo escolar é um produto cultural que organiza o conjunto de experiências de aprendizagens e de práticas escola-
res. Inventado para ordenar a educação escolar e para constituir representações daquilo que se diz ser a realidade do 
mundo, o currículo vem atravessando uma crise que se manifesta nos modos diferentes de ensino, nas teorizações peda-
gógicas e também nas relações de poder estabelecidas por meio do próprio currículo. 
A relação do currículo com o mundo social e cultural contemporâneo revela a contingência de sua natureza. Seu caráter 
contingente é revelado ao pensarmos no currículo como um conjunto de manifestações de uma estrutura epistemológica, 
contextualizadas com estudos históricos e culturais.  Em virtude dessa contingência, nenhuma epistemologia é abrangen-
te a ponto de alcançar todas e quaisquer concepções sobre este artefato cultural, ainda que alguns paradigmas estruturais 
sustentem determinadas práticas ou teorias curriculares.
Já que segue outros artefatos culturais contemporâneos o currículo sofre as consequências das mutações de sua época. 
O contexto sócio histórico em que o currículo foi inventado e trabalhado tem dado lugar ao advento de novos paradigmas. 
Colocado como objeto da disciplinaridade, e apesar de funcionar como um “documento de identidade”, o currículo está 
com sua identidade ameaçada.  Por meio da contextualização existente entre currículo e cultura, pode-se dizer que a crise 
por que passa o currículo está articulada com a crise sócio cultural da contemporaneidade. O currículo não está apenas 
se ressignificando em termos identitários, mas também vem passando por uma dissolução de qualquer identidade.
Faz-se necessária, em contextos práticos do currículo escolar, uma epistemologia que possibilite complexidades e subjeti-
vidades. Não há mais princípios capazes de agir como critérios de valor universais transcendentais para as coisas. As 
distinções entre culturas, tempos e espaços são desafiadas todo o tempo. Há diversas significações sobre o social, a 
educação, o conhecimento e o currículo que podemos (re)inventar e esse processo de significação é que vai dando identi-
dade social ao projeto curricular. 
AS PRIMEIRAS TEORIAS CURRICULARES
Iniciado em torno da década de vinte do século XX, em busca de resultados mensuráveis, o discurso curricular previa 
claramente os objetivos, os procedimentos e os métodos utilizados na aprendizagem escolar. Essa teorização demarca o 
início da Epistemologia Moderna, em que os saberes científicos são produzidos na busca por controle da natureza.
 As primeiras teorias curriculares acreditavam na universalização dos conhecimentos, fundando-se no paradigma da 
Modernidade, com sua exatidão e determinismo científico. A pretensão da Ciência Moderna seria dominar e controlar o 
mundo, a fim de compreender racionalmente a natureza. Mas ao dominarmos a natureza acabamos também sendo domi-
nados pelos saberes que produzimos. 
Esclarece Silva (2001) que na visão tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, conhecimentos e 
informações selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade. Trata-se de um processo nada problemático, que 
supõe um consenso em torno do conhecimento que deve ser selecionado a partir de uma natureza que coincida com a 

das culturas gerais a das especificamente escolares, admitindo-se uma diferença apenas de gradação e de quantidade. 
Silva (2001) também fala da passividade na relação entre quem “conhece” e aquilo que é conhecido e do o caráter estático 
e inercial da cultura do conhecimento. 
Situadas na linearidade da Modernidade e caracterizadas por sua neutralidade científica e aceitação do status quo, as 
Teorias Tradicionais têm como preocupação fundamental a resposta objetiva para as indagações sobre o “como ensinar”. 
As Teorias Tradicionais concentram-se nas questões técnicas que procuram estratégias para transmitir, da melhor forma, 
os conhecimentos e os saberes dominantes. 
Numa visão inicial da Modernidade, as Teorias Tradicionais de Currículo acreditam que métodos e técnicas do “como 
ensinar”, se bem aplicadas, podem dar certo em qualquer lugar, independente de qualquer condição, situação ou pessoas 
envolvidas. Essa concepção despolitizada de currículo ainda penetra em muitos espaços educacionais e demonstram o 
olhar ingênuo e inocente de muitos profissionais da educação.

Caracterizada por aspectos prescritivos de organização, planejamento, ensino e aprendizagem, as Teorias Tradicionais 
de Currículo formam um profissional que colabora na manutenção de ensino sistemático, cujas ações docentes são 
enquadradas em um plano metódico de ensino. 
A teoria curricular tradicional é norteada pela busca da eficiência, organização e desenvolvimento. Seus conceitos peda-
gógicos de ensino-aprendizagem pautam-se nas ideias de aceitação, adaptação e ajuste dos indivíduos diante da princi-
pal finalidade dessa teorização educacional, que se baseia em aprender a exercer com eficiência as ocupações profissio-
nais da vida adulta.
A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores 
populares, vítimas de séculos de segregações. 
O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, são ensina-
das como garantia do bem-estar universal. Contudo essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. Com 
essa visão sagrada de conteúdos, sacrificamos a diversidade de culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  
Ao questionar rigidez dos percursos delineados pelo saber legitimado na Modernidade, Larrosa (2005), nos faz refletir 
sobre o domínio que o saber científico atua em nossas vidas. Ao dominarmos uma ciência, somos igualmente dominados 
por ela. Esse domínio nos traz uma segurança que já não nos basta. Embora comprovadamente eficaz, a estruturas da 
ciência têm se mostrado limitadas. 
Nesta pretensão de autossuficiência, que constitui a Ciência Moderna, as verdades científicas são tidas como universais 
e atemporais. A pretensão da universalidade dos conhecimentos, através da ciência, caracteriza o Método Científico, 
constituído como única forma de se produzir um conhecimento válido. Mas os passos firmes do conhecimento avançam 
pesadamente, por percursos que não permitem um deslocamento de seu traçado em busca do desconhecido. 
  
AS TEORIAS CRÍTICAS 

O que até então entendíamos como fundamentos do currículo, passa por uma completa inversão, que se constitui no 
cenário social da década de 70, mediante a problematização da politização do campo educacional. Neste momento, inicia-
-se uma ruptura na Educação: a visão tradicional de currículo dá lugar às Teorias Críticas. Esta inversão constitui uma 
virada epistemológica no pensar a educação. 
As Teorias Críticas são estudos novos sobre currículo, que surgiram na tentativa de romper com questões voltadas à 
técnica.  Pela primeira vez no campo curricular, essa nova era nas teorizações curriculares, marcada pelas produções das 
Teorias Críticas, demonstra que este é um campo de disputa, organizado diante de lutas e confrontos de poder. 
Estudos críticos passaram a contribuir na politização dos nossos espaços cotidianos de atuação docente. Teóricos críticos 
não traziam para as reflexões dos espaços escolares assuntos como ensino e eficiência, didática e métodos de ensino. 
Frente a isso, a escola começa a ser vista como um espaço de embates políticos e confrontos teóricos, uma arena de 
significações que envolvem dinâmicas de poder. Pela primeira vez na história do currículo, ele passa a ser visto como um 
território contestado de seleção de alguns saberes e valores, de uma única cultura. 
A partir de novos conceitos de currículo, passam a se promover debates que antes não eram problematizados, como, por 
exemplo, a ideia de currículo oculto. Conforme Silva (2000) o currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de 
atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, contudo, são implicita-
mente “ensinados” por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da 
escola. Sendo o currículo uma construção cultural que transmite concepções impostas por grupos dominantes que funda-
mentam desigualdades, observa-se a necessidade de discussão sobre o papel do currículo oculto no campo de uma 
educação democrática.
Estudos críticos sobre o currículo passaram a contribuir para Projetos Políticos Pedagógicos mais autônomos, reorienta-
ções curriculares mais adaptadas à diversidade de infâncias, adolescências, de jovens e adultos.
AS TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Afastando-se das Teorias Críticas em que o poder é visto como algo que corrompe, destrói e mistifica, e a partir de um 
novo olhar sobre o controle e poder que exercem a escola, surge uma terceira teorização do currículo: as Teorias Pós-críti-
cas. Este terceiro conceito de currículo, que problematizou as teorias instauradas na Pedagogia Crítica, amarrou-se a uma 
teorização convencionalmente nomeada Pós-Estruturalismo. 
A neutralidade científica e a objetividade curricular, questionadas nas Teorias Críticas, sofrem um questionamento amplia-
do nas Teorias Pós-Críticas.  Alem de não aceitar os pressupostos universais, a crítica Pós-Estruturalista vem para criticar 
a crítica. As teorias Pós-Críticas pensam o estranho que sempre fora impensado no currículo, baseando-se na suspeita e 
desconfiança dos discursos de redenção e salvação que abarcavam as teorias pedagógicas até então lançadas na educa-
ção.
Apesar de algumas divergências, há aspectos das Teorias Pós-críticas que dão continuidade aos estudos lançados pelas 
teorias que as precederam. Essas duas teorizações revelam um novo movimento, o qual propiciou ao currículo estender 
seus focos, demonstrando que política pedagógica, relações de poder, cultura, subjetividade estão presentes na organiza-

ção curricular das instituições escolares.
O currículo seleciona narrativas que revelam as marcas de uma sociedade que privilegia conteúdos, culturas e valores 
eurocêntricos e patriarcais. Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas avançaram o 
entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Contudo, é a partir dos estudos pós-críticos que relações sociais 
de poder, como questões de raça, etnia e sexualidade, são percebidas para além da classe social. 
Ao combinar as concepções teóricas dos estudos críticos e pós-críticos, compreendendo os processos de poder e contro-
le, tornam-se possíveis transformações no pensar e no fazer da organização curricular. Uma prática de significação e 
sentido só é viável a partir de um currículo que nos possibilita questionar verdades cristalizadas por séculos, a partir de 
um currículo conceituado como espaço cultural de embates políticos e poéticos.

O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO

A sequenciação do conhecimento curricular é tão intocável que dificulta qualquer crítica ou (re)ordenamento a respeito O 
currículo, com pretensões de universalidade, ao valorizar a cultura eurocêntrica e invisibilizar outras, escamoteou a produ-
ção social e histórica das identidades e diferenças. 
Com essa visão sagrada de conteúdos somada aos rituais de avaliações classificatórias, sacrificamos a diversidade de 
culturas, de vivências, de processos de aprendizagem.  Ao questionarmos a homogeneidade das narrativas curriculares, 
evidenciamos o quanto a multiplicidade de identidades e diferenças é silenciada mediante verdades únicas. 
Os ambientes escolares reproduzem discursos que remetem à produção de um sujeito único e estável, como se houvesse 
uma constante necessidade de corrigir a diferença. Há, nas escolas, uma tentativa de superar as diferenças através de 
uma cultura hegemônica que busca a harmonização dos ambientes educativos. 
Em razão de não reconhecer a heterogeneidade e a mutabilidade existentes nos pequenos relatos, esses moldes hege-
mônicos omitem a história de nós mesmos. Logo, cabe ao campo educacional desconstruir essas narrativas hegemônicas 
sempre que estas coibirem a construção de outras possibilidades, de outras identidades e diferenças.
Quando inter-relacionadas com suas circunstâncias e mostradas em sua historicidade, as teorias naturalizadas pela 
modernidade podem dar lugar a contestações que revelarão identidades diversas das fixadas. O multiculturalismo e a 
diversidade têm sua merecida visibilidade no currículo escolar ao contextualizar as pequenas narrativas. 
Trata-se de uma problematização da cultura que vivemos, do currículo que desenvolvemos e do tipo de individualização 
que ambos supõem. Isso demanda uma análise histórica dos nossos limites e uma experimentação das possibilidades de 
transgredi-los. É uma forma de articular novas formas de subjetividade que se opõem às individualidades dogmáticas.  
Portanto, faz-se necessário reconhecer o currículo como um construto que, mediante múltiplas narrativas, atribui sentido 
ao mundo e aos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura ritualizada dos conteúdos faz parte do ideal de progresso que cultua a ciência como propulsora da ascensão dos 
indivíduos. O culto na tecnologia e na racionalidade científica como salvadora, sobretudo as classes sociais mais pobres, 
são ensinadas como garantia do bem-estar universal. 
Há uma cultura enraizada que coloca a ciência como redentora, especialmente para os filhos dos setores populares, 
vítimas de séculos de segregações. E essa cultura se desmente no avanço de concentração de renda. 
A sacralização de conteúdos imposta à escola é tão seletiva e segregadora, que o conhecimento elitizou-se. Por isso, 
faz-se necessária reação crítica dos docentes.  É preciso perceber os atravessamentos das questões curriculares para a 
construção da trajetória de vida dos sujeitos envolvidos nesse processo. 
Analisar os movimentos históricos, pelos quais se desenvolveram os estudos sobre currículo, revela uma postura questio-
nadora da qual não podemos isentar os docentes. Sendo assim, a organização curricular precisa ser repensada a partir 
de um espaço que transmite valores, culturas, conhecimentos e diferentes formas de ser e de se comportar. 
Ao repensar o currículo de forma mais criativa, inventando formas diversificadas de garantir o direito dos alunos ao conhe-
cimento, o profissional da educação reage à rigidez e ao caráter impositivo dos ordenamentos curriculares, que carregam 
um caráter de inevitabilidade. 
A complexidade de um mundo em transição exige dos educadores uma maior compreensão sobre a necessidade de 
interrompermos a aceitação de relatos que foram sendo corporificados em nossa cultura. 
O docente pode agora, ao problematizar o currículo, em uma posição mais modesta, olhar para as estratégias curriculares 
como um discurso que gera saber, identidade e sensação de pertencimento. Essa condição coloca os profissional da 
educação em um local de discussão sobre os saberes ditos verdadeiros e cristalinos, em paradoxo com a verdade como 
produção nossa, como algo que ainda pode ser descoberto, construído. 
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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RESUMO 

Há muito se discute a questão da sondagem de nossas crianças em fase de alfabetização. Telma Weisz já falava sobre o 
assunto há mais de 30 anos, entretanto, ainda existem muitos questionamentos sobre a necessidade de conhecer o que 
os alunos já sabem para que os professores possam planejar suas aulas adequadamente. O professor deve planejar com 
antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita, mas de nada adianta planejar pelo simples ato de plane-
jar, porque a coordenação e a direção da escola exigem que se planeje, é preciso conhecer a necessidade de cada aluno 
para que esse ato de planejar seja efetivamente positivo. É sabido que os alunos já chegam a escola com uma bagagem 
de conhecimentos enorme, que mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente, a criança elabora hipóteses 
sobre o sistema de escrita e é de suma importância descobrir em qual hipótese de escrita a criança se encontra para que 
a alfabetização aconteça. A Revista Nova Escola (2009) registrou que as pesquisas sobre a psicogênese da língua 
escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostraram 
que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita e elaboram conceituações, e por meio desse diagnóstico o 
professor pode avaliar adequadamente, acompanhar os avanços na aquisição da base alfabética e definir as parcerias de 
trabalho entre os alunos. Este também é um momento extremamente importante para a criança, pois esta tem a oportuni-
dade de refletir sobre aquilo que escreve.

Palavras-chave: Investigação; Hipóteses; Planejamento; Intervenção; Alfabetização.  

O QUE É UMA SONDAGEM?

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever (2008), a sondagem é uma ativida-
de de escrita que envolve a produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras do mesmo campo semântico, 
sem apoio de outras fontes escritas.  Ela pode ou não envolver a escrita de frases simples. É uma situação de escrita que 
deve, necessariamente, ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que ele escreveu, assim o professor pode observar se 
o aluno estabelece ou não relações entre o que escreve e o que lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita.
É extremamente necessário que essa sondagem seja realizada individualmente, chamando-se o aluno para a mesa do 
professor e ditando palavra por palavra, sem escandir (sem silabar), iniciando-se pela polissílaba, depois trissílaba, 
dissílaba e monossílaba e ao final escolhe-se uma palavra já ditada e dita-se uma frase utilizando-se essa palavra. 
Quando o aluno terminar de escrever a palavra ditada, é necessário pedir para que leia na sua frente, mostrando com o 
dedinho cada pedacinho lido. Quando o aluno concluir a leitura, deve-se anotar embaixo das palavras a forma como foi 
realizada essa leitura, para que a qualquer momento se possa compreender em que hipótese de escrita ele está. Sem a 
leitura é impossível determinar a hipótese de escrita da criança. As anotações não devem ser feitas na frente da criança 
para não constrangê-la, lembre-se que ela acredita que escreveu corretamente. As anotações são muito importantes 
porque podemos comparar mais tarde como foi a evolução da criança.
A partir daí deve-se analisar a sondagem e preparar atividades adequadas a cada hipótese ou para cada grupo produtivo. 
Quando se fala em atividades adequadas, não queremos dizer que cada aluno deve ter uma atividade diferente, mas com 
grau de dificuldade diferente. Ou seja, toda a classe pode fazer a mesma atividade, entretanto, um aluno silábico sem 
valor não pode realizar a mesma atividade que um aluno alfabético pois com toda certeza não tem condições de realizá-la 
com êxito, tão pouco o alfabético pode fazer uma atividade elaborada para um aluno pré-silábico, pois fará rápido demais 
e a tendência é que comece a atrapalhar os demais alunos. É preciso pensar também nos agrupamentos produtivos. Não 
podemos simplesmente sentá-los em dupla de qualquer maneira, é preciso analisar cada caso, procurando sentá-los o 
mais próximo possível de suas hipóteses de escrita, para que as dúvidas sejam solucionadas naturalmente. Deve-se 
também tomar o cuidado de não juntar duas crianças que não se dêem bem, que briguem constantemente ou simples-
mente brinquem o tempo todo.
Cabe ao professor, além de preparar as atividades adequadas, também fazer as intervenções necessárias durante a 
atividade, passeando pela sala, de dupla em dupla, questionando aquilo que está sendo feito pelos alunos. Com a pergun-

ta certa o aluno avança em sua hipótese de escrita automaticamente, salvo raras exceções.
Muitos professores questionam a prática da sondagem individual porque as salas de aula, no geral, são lotadas e 
enquanto o aluno está na mesa do professor realizando a sondagem o resto da turma está sozinha e muitas vezes 
fazendo bagunça. Por este motivo o restante da turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada em que 
não seja necessário ajuda do professor, como a cópia de uma cantiga, a produção de um desenho ou um jogo. É 
bastante difícil, mas se conversar com os alunos e explicar a importância da realização da sondagem e que todos 
também a farão, haverá cooperação da turma.
A sondagem não precisa ser realizada em um único dia, em média cinco alunos por dia já é o suficiente ou enquanto 
houver a colaboração da turma.
Fazer uma sondagem coletiva não resolve porque uns podem copiar dos outros e neste caso o resultado da sondagem 
será prejudicado, não condizendo com a realidade da turma.

AS HIPÓTESES DE ESCRITA

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) descobriram em seus estudos que a criança, na tentativa de compreender o 
funcionamento da escrita, elabora teorias. A essas teorias explicativas, as estudiosas nomearam de hipóteses de 
escrita. São elas: pré-silábico; silábico (com ou sem valor sonoro); silábico alfabético e alfabético.

PRÉ-SILÁBICO: Primeiro, as crianças procuram diferenciar o desenho da escrita. Em seguida, elas passam a acreditar 
que é preciso uma quantidade mínima de letras para que algo seja escrito ou de acordo com o tamanho do que foi 
ditado, utilizam letras aleatórias, geralmente presentes em seu próprio nome (no caso do exemplo abaixo, o aluno 
chama-se Ricardo). Ao ditar a palavra FORMIGA, o aluno desenhou uma formiga, em outro momento utilizou poucas 
letras devido ao tamanho da formiga e ao ditar HIPOPÓTAMO utilizou várias letras devido ao fato de hipopótamo ser um 
animal bem grande. Ao solicitar que lesse o que escreveu, passou o dedinho embaixo das letras no sentido horizontal, 
falando a palavra ditada.
          

                      ou

                                                        FORMIGA

HIPOPÓTAMO

SILÁBICO: A criança conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca uma letra para cada pedaço. Essa noção 
de cada sílaba corresponder a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. Neste momento a 
leitura realizada pelo aluno é extremamente importante pois, com o dedinho, a criança mostra cada pedacinho da 
palavra, identificando ou não o valor sonoro.

                                          ou

                   Silábico com valor sonoro                       Silábico sem valor sonoro

SILÁBICO ALFABÉTICO: É um momento conflitante, pois a criança precisa negar a lógica do nível silábico. É quando o 
valor sonoro torna-se majestoso, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba.

     
                                          ou

ALFABÉTICO: A criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, entretanto ainda podem 
ocorrer erros ortográficos.

         
                                                                       ou  

Recentemente, acrescentou-se a hipótese de escrita ortográfica, para designar a criança que já escreve sem erros 
ortográficos.
Para que essas hipóteses sejam desenvolvidas de maneira natural, podemos trabalhar com a diversidade textual: 
músicas, parlendas, brincadeiras, texto fatiado, escrita de listas, texto coletivo, cruzadinhas, ditado colorido, ditado 
recortado, texto lacunado, caça-palavras etc. e muita leitura diária. É imprescindível que a criança aprenda o alfabeto e 
não simplesmente decore a sua ordem, caso contrário, nunca saberá qual som corresponde a cada letra. Para que essa 
aprendizagem do alfabeto aconteça de maneira natural, podemos utilizar músicas infantis, tais como o “Abecedário da 
Xuxa” ou o “Alfabeto” da Eliana; o professor canta junto com os alunos e vai mostrando as letras do alfabeto juntamente 
com a música. 
Tudo o que a criança escrever está correto, pois ela estará acrescentando letras a escrita e não “comendo” letras como 
se acreditava antigamente, portanto, nunca critique a escrita da criança, elogie-a sempre, quando a corrigir, faça-o 
delicadamente.
Outra ação muito importante é a participação da família. O professor deve esclarecer os pais (em uma primeira reunião 
de pais) sobre a forma que a criança está sendo alfabetizada e solicitar que em casa não questionem os “erros” de 
forma negativa para não confundir ou desestimular a criança e acabar prejudicando o bom andamento do processo.
O professor deve realizar a primeira sondagem no início do ano letivo e, depois, ao fim de cada bimestre tendo o 
cuidado de anotar a data de cada sondagem e mantendo um registro criterioso do processo de evolução das hipóteses 
de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma observação cotidiana e atenta da evolução dos alunos.
Ao analisar a sondagem, o professor certamente terá dúvidas quanto a hipótese de escrita de alguns alunos, pois nem 
sempre o resultado é tão óbvio e neste caso é bom ter a opinião da coordenação ou de outro professor, se permanecer 
a dúvida, o ideal é refazer a sondagem com palavras de outro campo semântico, pois é fundamental classificar correta-
mente a hipótese de escrita da criança.
Não podemos dizer que basta saber realizar e analisar uma sondagem para alcançar o sucesso total no trabalho árduo 
de alfabetizar. Com toda certeza é um bom começo, mas é preciso voltar ao início e lembrar que após realizar a 
sondagem é necessário usar os resultados para planejar uma boa aula que faça o aluno refletir sobre o sistema de 
escrita e avançar naturalmente com as intervenções pontuais do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores alfabetizadores ainda têm muitas dúvidas em relação ao modo como o aluno aprende a ler e a 
escrever.
Primeiramente é preciso que se compreenda que o aluno não escreve faltando letras, antes o contrário, ao longo do 
processo de aprendizagem, vai acrescentando letras à sua escrita de acordo com a sua evolução hipotética, e por este 
motivo, descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita é fundamental.
O papel do professor é fazê-lo pensar e acompanhar o pensamento através de intervenções positivas, a fim de que este 
transforme a informação recebida e a assimile. Corrigir a palavra e fazê-lo escrever corretamente uma ou mais vezes é 
apenas um ato mecânico e não de assimilação e em muitos casos até constrange o aluno que, com medo de errar, 
deixa de tentar acertar. É através do erro que o professor analisa a aprendizagem e passa a oferecer ao aluno 
situações, onde provocado, perceberá o seu erro e assimilará o correto. 
Há muito se achava que o aluno entrava na escola sem nenhum conhecimento prévio, o professor era o único detentor 
do conhecimento; hoje, depois das descobertas de Emília Ferreira & Ana Teberosky e dos estudos de Telma Weisz, 
sabe-se que é preciso partir daquilo que o aluno já  sabe, pois  já chegam à  escola  com  uma  bagagem   de conheci-
mento antes desconhecida e nada utilizada.
A partir de então começou-se a alfabetizar os alunos  com textos e não com palavras soltas ou frases, pois o aluno 
precisa saber que a escrita representa a fala, portanto, é possível ler antes mesmo de saber ler, quando trabalhamos 
com textos que o aluno já conhece de memória, por exemplo quadrinhas, parlendas e músicas, esse texto passa a ter 
significado para o aluno e este começa a analisar as pistas que o texto lhe oferece para realizar a leitura, através de 
estratégias de antecipação, onde com o texto o professor passa a ensinar o código e a linguagem ao mesmo tempo.
Alguns professores, na intenção de facilitar a aprendizagem, trabalham com palavras soltas que não fazem sentido ao 
aluno, dessa forma não o preparam para o uso social da leitura e da escrita. 
Entretanto, não podemos e nem devemos subestimar o aluno, é preciso levar para a sala de aula as características dos 
diferentes gêneros textuais e a linguagem adequada a diferentes contextos comunicativos, para que o aluno conheça e 
faça uso correto dos mesmos tornando-o, assim, um leitor/escritor competente. Daí a importância da sondagem inicial 
na alfabetização.
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