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EDITORIAL
Estamos vivendo um momento nada sonhado e muito desafiante. A busca por 
nos entendermos em meio ao atual contexto traz oportunidades nunca vividas.  
Portanto, exige de cada um de nós outros aprendizados para que de fato 
possamos passar por tudo da melhor forma.
Assim, abrimos o convite ao exercício do estudo e da leitura, uma vez que são 
estratégias exponenciais para extrapolar limites em busca de ressignificação e 
construção intelectual de forma constante e autorregulada.
Sim! Esta publicação apresenta exercícios de escrita e cabe a cada leitor a 
significação de maneira única e tão singular criando em sua interpretação 
modos de relacionar com os repertórios que cada leitor constrói, mediados por 
tantos e tantos interlocutores nessa vasta comunidade de humanos que 
somos.
Sempre é de extrema relevância sublinhar o exercício da produção escrita 
enquanto registro e como inerente à construção de conhecimento. Registros 
documentam, historicizam, constroem memória e se fazem elementos vivos 
por meio de olhos que buscam e mentes que reinterpretam. Portanto, a valori-
zação do estudo e pesquisa também são focos fundamentais da Revista 
Territórios e compartilhamos com você.
Reconheçamos a oportunidade! Encontrar esperança na adversidade através 
do investimento na auto formação, não é nada mal, certo?
Está aí! Convite aberto: Permita! Acolha! Viva! Interprete! Recrie!  Amplie!
Excelente leitura!

Daniele Leite Ferreira Memoli
Coordenadora Pedagógica, pedagoga, psicopedagoga e especialista em 
educação especial.
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OS PARADIGMAS DAS VARIEDADES DA LÍNGUA
NÃO PADRÃO E OS PRECONCEITOS QUE A CERCAM

RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 
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linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.
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RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 

linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.

REFERÊNCIAS

BAGNO, Marcos. A língua de Eulália: novela sociolinguística. Contexto, São Paulo, 2002.

____. A norma culta: língua e poder na sociedade brasileira. 2ªed., Parábola, São Paulo, 2002. 

____. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. 2ªed., Parábola, São Paulo, 2006.

___. Preconceito linguístico: o que é como se faz. 51ª ed. Edições Loyola, São Paulo, 2009.

BARBOSA, Maria Aparecida. Revista Brasileira de Linguística. Nova Série, São Paulo, 1984.

BECHARA, Evanildo. Ensino da Gramática. Opressão? Liberdade? 7 ed. Ática, Série Princípios. São Paulo, 1993.

BRASIL. Secretaria de educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua portuguesa/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

FIORIN, José Luiz. Introdução à linguística: objetos teóricos. 4ªed. Contexto. São Paulo, 2005.

____. Linguagem e ideologia. 3ªed. Ática, São Paulo, 2002.

LUFT, Celso Pedro. Língua e Liberdade. 8ªed. Ática, São Paulo, 2005.

GORSKI, Edair Maria. Variação linguística e ensino da gramática. Disponível em: 
http://www.uel.br/pos/ppgel/pages/arquivos/10749-39705-1-PB.pdf. Acesso em: 06/06/2020.  

PRETI, Dino. A língua culta falada na cidade de São Paulo. Vol. 01, USP, São Paulo.

____. Estudos de língua falada. 3ª ed. Humanistas, São Paulo, 1992.

____. Léxico na língua oral e na escrita. 4ª ed. Humanistas, São Paulo, 2003.

____. Sociolinguística os níveis de fala. Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1974.

REIS, Garcia. Variação Linguística e ensino de língua portuguesa: considerações sobre a prática da linguagem 
em sala de aula. Disponível em: http://re.granbery.edu.br/artigos/MzE0.pdf. Acesso em: 12/06/2020.

VIANA, Nildo. Educação, Linguagem e Preconceito Linguístico. 1ª ed. São Paulo, 2004.

06



RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 

linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.
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RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 

linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.
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RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 

linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.
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RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 

linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.
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RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 

linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.
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RESUMO 
Considerando as inúmeras variações que a língua possui e o fato dela ter sido motivo para os mais variados 
preconceitos na sociedade, principalmente nas camadas mais baixas da pirâmide social, este artigo foi 
desenvolvido com a finalidade de refletirmos esses fenômenos da língua. De forma crítica, busca desvendar as 
questões do preconceito linguístico aliado ao preconceito social, bem como a sua formação em sociedade. Desta 
forma, este documento se apresenta com um caráter reflexivo, buscando, sobretudo, conscientizar as pessoas 
do que realmente é “certo ou errado” na língua portuguesa, além de exercer a função de desafiar a alunos, 
professores e todos da sociedade para lutarem contra todo tipo de preconceito que se faz perante uma língua de 
um país.

Palavras-chave: Preconceito; Sociolinguística; Variações; Língua; Gramática.

INTRODUÇÃO

A ideia de desenvolver o tema surgiu diante da discussão acerca do que é o preconceito linguístico e como ele 
se faz. Foi necessário, portanto, um estudo sobre as variações da língua, bem como uma análise sobre a questão 
do preconceito social atuando como plano de fundo na língua, isto é: a relação dos preconceitos 
sociolinguísticos e as variações que os cercam. 
Como princípio, refutaremos as ideias e atitudes ponderadas que ainda perduram na sociedade, fazendo com que 
o preconceito se difunda e, assim, impeça a livre manifestação linguística. Portanto, buscar-se-á explicar o que 
realmente é o preconceito da língua e a sua ligação com a sociedade, assim como os meios pelos quais se 
propagam essas atitudes.
Vale ressaltar que para explicarmos o que é o preconceito linguístico juntamente com o preconceito social, 
deparamo-nos com a problemática entre a norma padrão (culta) versus norma não padrão (coloquial), e esse 
duelo é muito relevante para o documento, pois é a partir dele que descobriremos a língua de “status” utilizada 
pelas pessoas de maior poder aquisitivo e a língua ridicularizada que é usada pela maior parte da população. 
Diante desses estudos da língua, surgem-nos várias indagações, as quais serão tratadas com o objetivo de 
encontrarmos respostas relevantes à mesma e dentre os assuntos que mais se destacam são: a relação entre o 
preconceito social e da língua; a língua não padrão estigmatizada pela sociedade culta; os fatores que levam as 
pessoas a terem preconceitos acerca de algumas linguagens; as razões para não se frisar apenas a gramática em 
sala de aula; o círculo vicioso do preconceito linguístico e as práticas de língua portuguesa no Brasil.
Buscaremos enfatizar as variações como parte da língua, sendo esta um fenômeno comum. Assim, 
promoveremos interações da norma culta e suas variantes para que os alunos as compreendam juntas, ou seja, 
entender que a metodologia deve propiciar uma conscientização da amplitude linguística, e ainda salientar que 
os professores têm um papel fundamental na formação de seus educandos mostrando-lhes a existência das 
várias línguas. 
A língua é viva e por este motivo é preciso desconstruir os conceitos acerca do círculo vicioso e propagador do 
preconceito, resinificando um novo futuro linguístico. 

O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma 
experiência pessoal ou imposta pelo meio, quando é cometida no campo da linguística (ciência que tem por 
objetivo a linguagem humana em variados aspectos) é uma forma de preconceito a determinadas variedades da 
língua, isto é, uma desvalorização da língua de uma classe minoritária da sociedade. 
Observando a língua, vemos que o início de muitos preconceitos se dá por diversas classificações e estereótipos. 
Diante disso, costuma-se classificar a língua em norma padrão (culta) e norma não padrão (coloquial) e para os 

linguistas, a noção de “correto” imposto pelo ensino tradicional da gramática normativa origina um preconceito 
contra as variedades existentes no idioma (BAGNO, 2009). 
O sociólogo Nildo Viana (2004) foi quem primeiro apresentou uma visão desse fenômeno, relacionando-o com a 
educação escolar e a dominação de classe, bem como questionando pesquisadores desse tema. Para ele, a 
linguagem é um fenômeno social e está ligada ao processo de dominação, tal como o sistema escolar, que é a 
fonte da “dominação linguística”. A ligação indissociável entre linguagem, escrita e educação com os processos 
de domínio, segundo o autor, é a fonte do preconceito linguístico, pois a língua escrita veiculada pela escola se 
torna a língua padrão e esta se torna norma geral que todos devem seguir. De fato, esse modelo se encontra entre 
os setores privilegiados e dominantes da sociedade. Assim, ele conclui que a escola é a responsável por difundir 
o preconceito “... a escola é a base do preconceito linguístico, e esta reproduz as desigualdades sociais”.
O autor Marcos Bagno (2009) luta contra esse preconceito da língua e é a favor de uma língua materna mais 
democrática e coerente com o estado atual das ciências da linguagem e da educação, por isso ele nos afirma que 
até mesmo as pessoas que mais desfrutam de prestígio social cometem deslizes no que diz respeito à gramática 
normativa.
...existe uma distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas tentam impor como uso 
único e exclusivo da língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos 
cidadãos que gozam de prestígio social (BAGNO, 2009. p.11).

É notável que, em nossa realidade, desfrutemos da sociolinguística e, portanto, é imprescindível que a 
analisemos sob três maneiras: 
a) norma-padrão, ou seja, a língua considerada a ideal pela gramática normativa;
b) as variedades bem conceituadas, faladas geralmente por pessoas de maior prestígio social, com maior 
escolaridade; 
c) as variedades inferiorizadas e condenadas, mas que são também as formas mais utilizadas pela população 
brasileira – nas periferias, zonas rurais, lugares da cidade onde vivem a maior parte dos brasileiros sem poder 
aquisitivo, que não possuem grande escolaridade, ou quando a tem é uma educação, muitas vezes, sem 
qualidades e recursos suficientes (BAGNO, 2009).
No Brasil, notamos as instituições que se formam para combater os variados preconceitos que surgem na 
sociedade, como o racismo, segmentos da inclusão social, porém não vemos uma organização oficial ao 
combate do preconceito da língua, que busque, contudo, o direito das línguas minoritárias do país (sendo mais 
de duzentas no país), para que haja respeito e aceitação às variadas linguagens. Em suma, são necessárias 
reflexões e atenções políticas /sociais a essa problemática, que imponham uma instituição linguística 
oficializada, ou seja, um espaço que conscientize a sociedade acerca das transformações e variações da língua, 
pois só assim teremos a pluralidade linguística como uma realidade em nosso país.
É a falta de uma política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos “comandos 
paragramáticas” causando déficits no âmbito linguístico e propiciando o preconceito de todas as maneiras, tal 
como o preconceito social (BAGNO, 2009).
O preconceito linguístico é, sobretudo, responsabilidade da sociedade, políticos, educadores, etc., por isso 
desde que haja uma atenção devida a esse problema, com forças que derrubem os conceitos gramáticos 
normativos, teremos evidentemente uma universalização da língua portuguesa falado no Brasil, e as pessoas de 
fala estigmatizadas poderão falar sem medo de errar ou, até mesmo, não terão mais tanto medo de se comunicar 
que é a maior função da língua.

NORMA CULTA VERSUS NORMA POPULAR

O tema aborda os diversos aspectos do preconceito linguístico, porém é essencial que abordamos o que é a 
norma culta e a norma popular, pois é a partir dessa dualidade que conseguimos respostas acerca do preconceito 
que a língua estigmatizada sofre diante da língua idealizada e considerada padrão.
Podemos dizer que a norma culta é o obrigatório a que um falante considerado culto tem de se submeter. Para 
tanto Preti (2003) nos diz que: 
“O falante culto, contudo, é aquele que domina outras normas linguísticas e tem competência 
linguístico-discursiva para adaptar-se a uma gama de situações de comunicação, sem embaraçar-se ou 
frustrar-se”. (Preti, 2003).
A palavra culta refere-se plenamente às pessoas que tiveram maiores acessos à cultura, estudo e informações 
relevantes a sua realidade (música, política, história, idiomas etc.), já o termo coloquial, por sua vez, faz alusão 
ao popular, referindo-se a quem não detém em abundância esse tipo de conhecimento.
No Brasil, ao referir-se à dicotomia norma culta versus norma popular, nota-se que há muito mais do que um 
simples acúmulo de conhecimento versus ignorância. Na verdade, há uma menção a uma problemática que Dino 
Preti (2003) considera de problema político-social aqui existente. Essa heterogeneidade, por sua vez, é reflexa da 
falta de atenção política com os déficits da sociedade, bem como a péssima distribuição de renda, a falta de 
institutos que difundem a cultura no país, a escolarização sem qualidade, dentre outros fatores. O termo culto e 
o popular, ou padrão e não padrão mostra, claramente, além de questões linguísticas, os problemas de classes 
sociais, classificadas pelo autor como: o rico e o pobre, isto é: as classes A e B, de um lado, e a C e D, do outro. 

Não se pode partir da premissa de que as normas culta e popular sejam estanques, isoladas umas da outra. Ao 
contrário, ambas se enriquecem mutuamente pelo contato de seus usuários, e, como se sabe, essa é uma das 
causas que levam à variação linguística (PRETI, 2003, p.19).
No geral, a língua considerada culta é a que se aproxima da gramática tradicional prescritiva. Os falantes dessa 
linguagem utilizam-se de maiores raciocínios e táticas linguísticas em sua comunicação, isto é, têm um domínio 
elevado de regras que a regem e aproximam-se da língua escrita. Já a norma popular permite diversas variantes 

RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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da língua. É uma linguagem mais espontânea e seus usuários não se prendem muito às regras que ela possui, 
contudo, se voltam a uma comunicação óbvia e eficiente.
A norma popular, por sua vez, está, em graus variados, mais distante dos cânones da língua e é formada da 
prática linguística de usuários menos conscientes das possibilidades da elaboração linguística baseada na 
tradição (PRETI, 2003, p.20).
É importante ressaltar, também, que mesmo que haja grandes distinções entre a língua culta e a popular, é 
comum nos depararmos com marcas da norma culta na norma popular e marcas da popular na norma culta, uma 
vez que, notadamente, nas grandes cidades os falantes da língua se encontram em situações distintas e 
dependem, muitas vezes, da comunicação variada.
Em suma, encontramos na língua culta a presença de vários vocabulários que apresentam um alto grau de 
significação e utilizam os mais variados recursos gramaticais – possibilitando uma concordância e regência 
nominal e verbal, respeitando as regras gramaticais. Quanto à linguagem popular, é possível observar, por 
exemplo, a falta de plural no determinante do sintagma nominal, a utilização de gírias e vocabulários de 
expressões de intensidade, discordâncias verbais e nominais; há um frequente uso do pronome sujeito na 
posição de objeto; confusão no tratamento de tu/você, dentre outras circunstâncias que são consideradas 
erradas perante a norma culta.
Com isso, notar-se-á, além das distinções entre ambas, um duelo ideológico-social, pois cada tipo de linguagem 
aqui citada mostra o conhecimento cultural, o grau de escolaridade de ambas, isto é: enfatiza-nos a realidade 
sociocultural de cada um.

...tudo o que se passa por uma espécie de filtro ideológico-social, e os discursos elaborados nas sociedades 
trazem a marca do estágio de desenvolvimento em que se encontra. Portanto, tudo o que se refere à língua se 
refere, também, ao âmbito social (PRETI, 2003, p.23).
Poder-se-á refletir, no entanto, que há um preconceito social escondido no preconceito linguístico, visto que há 
uma avaliação no âmbito sociológico do indivíduo a partir de seu discurso, ou seja, uma observação muito além 
da linguagem, na verdade, julga-se a fala de usuários da norma coloquial como indícios da falta de cultura, status 
social, pouca escolaridade etc. Por esse motivo o estudo da língua é intrínseco à sociedade.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO E SOCIAL

No estudo da linguística vemos que alguns processos de variações da língua são recebidos com resistência e 
como instrumentos de preconceito, sendo assim, há um profundo estudo sociológico a ser analisado, pois é 
notável que a língua abranja a sociedade em todos os seus aspectos, sendo, portanto, inseparáveis.

A língua engloba a sociedade de todos e a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude 
de um poder distinto, ele configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar de semantismo 
social... O vocabulário fornece aqui uma matéria muito abundante, de que se servem historiadores da sociedade 
e da cultura (BENEVISTE, 1971, p.100).
Nota-se que alguns setores da sociedade ainda lutam através da língua por uma preservação de sociedade 
dividida em classes, ou, entre pobres e ricos, sendo a língua uma arma para controle e alienação. Desta forma, 
podemos concordar que a sociedade brasileira é marcada por uma divisão econômica e política. Com a língua 
não há muita diferença, de um lado estão os falantes do português padrão e do outro os falantes do português 
popular. Assim, a questão do preconceito linguístico está intimamente ligada ao preconceito social, ou melhor, o 
preconceito está recaído em quem fala e não o que está se falando. 
Geralmente, o preconceito linguístico é praticado pelas pessoas que ocupam as classes sociais dominantes, que 
tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma padrão de prestígio. Logo, acreditam que sua maneira de 
falar é o correto e mais bonito que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização. Na verdade, 
o preconceito linguístico é apenas um disfarce para um intenso preconceito social: não é a língua da pessoa que 
é discriminada, mas a própria pessoa em sua identidade individual e social. Seguindo esse raciocínio, Bagno diz:

...quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele tiver na pirâmide das classes 
sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. Por 
este motivo, encontramos um alto índice de preconceito (BAGNO, 2002, p.28).

A partir desses conceitos, vemos o quanto à sociedade trata a linguagem de alguns com repugnância e utilizam 
os mais variados meios, como até mesmo a mídia, para ridicularizar uma língua que faz parte da nossa realidade 
linguística.

LÍNGUA E STATUS

Vimos que nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar-se de 
algumas variações usadas por pessoas de determinadas classes sociais ou regiões, para percebermos que há 
preconceito em relação a elas. 
De fato, a língua muda e mudou, devendo-se isso a inúmeros fatores como a fonética, o meio onde determinado 
pessoas vivem, o nível de escolaridade etc. No entanto, não nos importa falar acerca dos fatores que determinam 
essas variações, mas refletir sobre a existência delas, pois uma vez que se considere como um fator comum 
poderá conscientizar com êxito a sociedade que ridiculariza erroneamente algumas linguagens. 
Vemos, portanto, que há uma tradição cultural que nega a existência de determinadas variedades linguísticas 
dentro do país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações da língua considerando-as deficiências do 
usuário. Isto é, a língua dos mais escolarizados é o considerado padrão de “status”, já a popular é tratada como 

a língua dos “sem-cultura” e, até mesmo, dos analfabetos. Nesse sentido, vários mitos são construídos, 
dificultando a boa convivência entre os seres e propagando de todas as maneiras o preconceito linguístico e 
social (FIORIN, 2005).

O PAPEL DA ESCOLA/PROFESSOR DIANTE DAS VARIAÇÕES DA LÍNGUA

As línguas sofrem inúmeras variações e são muitas vezes estigmatizadas pela sociedade. Diante disso, qual a 
função do professor mediante esse fenômeno? Na verdade, há, aqui, uma grande problemática, pois para 
respondermos a essas questões precisamos levar em consideração alguns fatos, dentre eles: o papel 
preponderante do professor em desmistificar os preconceitos.
É comum nos depararmos, nas escolas brasileiras, com um ensino totalmente tradicionalista, visando apenas os 
conceitos gramaticais, como se estes fossem as soluções para os problemas que envolvem a língua. Não raras 
vezes, o discurso pedagógico, em suas diferentes modalidades e níveis, não propicia aos alunos condições para 
que desenvolvam suas habilidades e competências lexicais. Sendo que o que se espera e, até certo ponto, se 
impõe ao professor é o ensino de uma variedade de língua. 
Julgam-se necessário e fundamental o ensino/domínio de tal “língua padrão” – baseando-nos, sobretudo nas 
relações ciência, tecnologia da linguagem e no fato de que, se a ciência alimenta a tecnologia, a tecnologia 
alimenta a ciência... Como, ainda, no fato de que ela deve justamente ser ensinada como instrumento de reflexão 
crítica, ou seja, como instrumento de mudança da sociedade (BARBOSA, p.84, 1984).

Faz-se necessário, entretanto, que os professores proporcionem momentos de interação aos educandos entre o 
ensino da variedade da língua e todas as outras que disputam no sujeito linguístico, pois ele é um precursor da 
tendência de todas as normas sociais, culturais e linguísticas. Portanto, segundo Barbosa (1984) “um ensino que 
faz o universo sócio-linguístico-cultural básico do receptor do discurso pedagógico é o ponto de referência e de 
partida do aluno a um universo linguístico novo e desconhecido, que será o instrumento consequente de acesso 
a um alargamento na visão de mundo”.
Vale ressaltar que dentro do ambiente escolar, muitos professores costumam repetir a frase: “A norma padrão 
constitui o português correto; tudo o que foge a ela representa erro”. Porém, é necessário que eles compreendam 
que não existe o português certo ou errado, mas sim modalidades de prestígio ou desprestígio que 
correspondem ao meio e ao falante. O apagamento de uma modalidade em favor de outra é “despersonalizador”, 
pois o indivíduo, ao ingressar na escola, possui um repertório cultural já formado pelo seu meio e, se lhe for dito 
que tudo o que conhecia é errado, perderá sua identidade verdadeira e poderá sofrer o preconceito. Por isso, é 
desejável que o aluno não abandone sua modalidade em seu meio, mas a prática da norma culta deve ser 
ensinada para um maior conhecimento e competência no âmbito social.
A boa comunicação verbal nada tem a ver com a memorização de regras de linguagem nem com a disciplina 
escolar que trata dessas regras, e que geralmente, em nossas escolas, toma o lugar do que deveriam ser as aulas 
de Português: leitura, comentário, análise e interpretação de bons textos, e tentativa de reproduzir, pessoalmente, 
textos bons – enfim, vivência criativa com o idioma (LUFT, p.19, 2005).
As instituições de ensino deveriam abordar a questão do ensino da norma culta e das variantes linguísticas de 
maneira com que os alunos conseguissem compreender a norma e suas variantes. Deveriam promover aos 
alunos uma reflexão sobre a língua materna, distinguindo o que é adequado ou inadequado em determinadas 
situações de uso. Dessa forma, a classe sócio-economicamente desprivilegiada teria a oportunidade de ascensão 
social e de acesso aos instrumentos culturais, obtendo prestígio.
O ensino da língua materna não pode ser isolado do ensino de uma cultura... Ou do acesso a um saber 
constituído em certa linguagem. Portanto, um discurso de transmissão do saber, que observa a concorrência do 
conjunto de normas sociais, culturais e linguísticas, se reveste da característica maior de um macro discurso 
porcionador, simultaneamente, de acesso a todas as ideologias, ao fenômeno de todo tipo de microssistema 
cultural, social e linguístico; de incentivador do desenvolvimento desse mesmo microssistema a nível individual, 
de maneira há um tempo livre-criativa e consensual/normativa; e lutador pela “tomada da palavra” de todos os 
alunos em situação escolar, o que supõe não somente que os educadores aceitem a “língua materna” de cada 
um, mas reflitam sobre a “libertação da palavra” e as “relações de poderes” que constituem o investimento de 
todos os intercâmbios linguísticos (BARBOSA, p.89, 1984).
Diante dessa perspectiva, a autora nos leva a entender o quão importante é que os professores, sobretudo de 
língua portuguesa, ensinem a língua culta aos seus alunos respeitando a questão da língua materna, pois é esta 
língua espontânea que possui um grande valor histórico e afetivo para cada um e que foi apreendida desde 
criança. Juntamente com o aprendizado dessa língua acompanham os valores culturais, sociais e históricos. Por 
sua vez, se os professores não considerarem essas relações da língua o aluno poderá se traumatizar com todos 
os conceitos que adquiriu. Não se limitando a traumas linguísticos, mas pode estender-se a todos os valores que 
ele absorveu ao longo dos anos.
Ao contrário do que deveriam ser adequadas ao ensino da língua, as escolas vêm mantendo as classes menos 
favorecidas em um baixo patamar, sem lhes promoverem conhecimento da língua materna e a reflexão sobre as 
variações linguísticas existentes, privando-as de uma oportunidade de ascensão social. 
É importante que os professores promovam instrumentos necessários para que os alunos possam ser capazes 
de compreender as linguagens formais e informais e adequá-las às diversas situações que lhes acontecerem. Há 
também a necessidade de fazê-los refletir sobre o que é “certo e errado”, levando em consideração as diversas 
variações históricas, estilísticas, geográficas e sociais que a linguagem possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens principais deste artigo basearam-se nos pré-conceitos acerca da língua, isto é, como ela se dá 
e,consequentemente, como podemos compreender o preconceito social nele. Para tanto, desenvolveu-se uma 

análise sobre as principais propagadoras desse tipo de preconceito, ou seja, as variações da língua que se 
apresentam no campo social, histórico, geográfico e contextual. Além disso, é válido ressaltar que todos esses 
aspectos foram estudados com intuito reflexivo, buscando desmistificar os mitos diante da língua portuguesa 
brasileira, bem como trazer consciência à sociedade que, muitas vezes, discrimina determinadas linguagens, 
sem ao menos conhecer sua vivacidade e liberdade. 
Tendo por base esses grandes preconceitos que os menos privilegiados na pirâmide social sofrem, o documento 
traz uma conscientização para a população ao respeito às várias linguagens, culturas e níveis de conhecimento, 
assim como desmistifica o conceito de língua portuguesa única. Desta forma, propõe a transformação do âmbito 
linguístico brasileiro em um campo de pesquisas múltiplas, para que não haja mais o “caos” linguístico, mas sim 
comunicação entre as pessoas, pois esta é a maior função da língua.
Nota-se também que o artigo procura revelar os fenômenos das variações intrínsecos aos aspectos sociais que, 
por sua vez, estão camuflados no preconceito linguístico; não por mera coincidência, visto que os fatores que 
determinam o preconceito, o que determina se a língua falada está “certa” ou “errada”, “bonita” ou “feia”, não 
são apenas os fatores internos, linguísticos ou variações, há, sobretudo os valores sociais implicando no valor 
de uma língua dos menos escolarizados.
Diante dessas perspectivas, vemos que existem milhões de brasileiros, cada qual com suas particularidades e, 
assim sendo, é impossível limitarmos a língua a um modelo padrão e único, pois ela é ampla e nos permite 
variações contínuas. Logo, podemos compreender que língua não é unificada, pois ela possui uma amplitude que 
deve ser respeitada. Além do mais, entende-se que a língua sofre processos de mutações naturais, assim, cada 
grupo de indivíduos terá sua própria realidade linguística.
Nota-se que é preciso termos em mente a vontade de enfrentar a questão do preconceito como uma tarefa de 
militância política, visto que é fundamental que reconheçamos a crise linguística para que consigamos 
desconstruí-la, mesmo sabendo que é um trabalho lento, pois, a partir daí, começaremos a refutar os conceitos 
que têm sido usados como instrumentos de exclusão social.
As análises sociolinguísticas realizadas permitem-nos observar que essas ideias preconcebidas sobre o 
português do Brasil são geralmente falhas e autoritárias, pois não tentam explicar a fala dos brasileiros, apenas 
ditam regras e normas, desprezando seus falantes, não só por cometerem os ditos erros da língua, mas, 
principalmente, por não pertencerem à mesma comunidade.
O estudo feito denúncia com extrema relevância os erros mais comuns, cometidos pelas escolas e professores, 
uma vez que as instituições escolares e seus educadores deveriam propor a inserção social, e ao invés disso, 
estão reproduzindo as diferenças entre as classes, pois ensinam português não como forma de aprimorar a fala, 
mas com o intuito de valorizar a norma culta. Assim, vemos que essas instituições reproduzem a hierarquia 
social, dogmatizam a ortografia a tal ponto que acabam estigmatizando e agravando a falta de prestígio social da 
maioria dos alunos brasileiros.
Faz-se necessário acreditar na linguagem como importante instrumento de comunicação, pois este é um dos 
principais motivos da aquisição da fala ser tão essencial e precoce, visto que ela se faz num aprendizado igual 
aos primeiros passos no ambiente familiar, natural e incontrolável.
Em suma, devemos apostar no ensino libertador, ou seja, a libertação pela palavra: este é o grande objetivo a 
persistir nas aulas de língua materna. Pois, liberto e consciente de seus poderes de comunicação, o aluno, como 
qualquer outra pessoa, terá como crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda a sua criatividade e 
espontaneidade, e assim desconstruiremos o enorme preconceito linguístico que se faz presente na sociedade.
De fato, a língua muda, assim como tudo o que há no universo. Por conseguinte, para que consigamos romper 
esse círculo vicioso do preconceito da língua, é preciso que entendamos realmente os fenômenos que a língua 
sofre, fazendo-se necessário que conquistemos a democracia linguística, desmistificando os vários 
pré-conceitos que a cercam.
Sendo assim, este artigo é um convite a toda a classe de estudantes, professores, linguistas e interessados pela 
língua portuguesa, para que se conheça o real caráter do preconceito linguístico, o qual reside, antes de qualquer 
coisa, no preconceito social e se deve as possíveis variações e paradigmas da língua não padrão.
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RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
É impossível criar conceitos separados sobre educar, cuidar e brincar segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), os conceitos de educar e cuidar devem caminhar 
juntos, estar sempre ligados tanto na concepção quanto na aplicação, considerando os contextos gerais dos 
educandos e respeitando as singularidades de cada um deles. Para este conceito central de educação existe o 
pedagogo, sua importância é notória é o primeiro educador ao qual a criança tem acesso, é o responsável por lhe 
apresentar os meios de formação. Além de lhe ser exigido um olhar atento para se aperceber das necessidades e 
singularidades de seus educandos. Neste contexto, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar deve favorecer a 
criança em seu ambiente e respeitando sua idade e momento de desenvolvimento. Entender que educar cuidar e 
brincar são inseparáveis é extremamente necessário para um pleno desenvolvimento do educando, e isso exige 
um olhar atento por parte do educador. A criança passará a ter uma visão sobre si e sobre o mundo. Kramer (2003) 
enfatiza a necessidade de uma relação integrada no processo do educar, e sua relação direta com o cuidar, o 
argumento de base é que a educação infantil não pode ser considerada apenas como uma estação de instrução 
ou de guarda é necessário se entender que o cuidado deve existir em todos os níveis e idades dentro da 
educação. Utilizando-me do material de estudo reafirmo a importância da inserção da criticidade desde a mais 
tenra idade, quando a criança conhece o espaço físico que ocupa e tem noção de sua importância social sua 
história começa a questionar de maneira ativa, este processo questionador foi enobrecedor de se observar além 
de permitir criar uma noção da maneira como tudo pode ser conduzido de maneira natural, o saber é agregador 
mas mesmo que ainda não possuam fatos os alunos têm toda uma visão que deve ser observada pelo educador, 
suas perspectivas e observações muitas das vezes são bem colocadas. O estudo de História e Geografia vem 
para aprimorar os conhecimentos das crianças, sua noção de espaço e conceituá-las sobre quem são seu papel 
histórico e a importância sobre tudo o que é feito hoje e o reflexo direto que isso acarreta e acarretara para a vida 
dos educandos, quando abordado desde cedo os conceitos sociais da criança desenvolvem-se de melhor 
maneira além de sua capacidade comunicativa e temporal.
A questão a criação do sujeito critico, que conhece seu próprio espaço e a importância que possui no mesmo, 
isso se tratando de crianças é ainda mais vital, sua noção de sociedade e importância social estão sendo 
construído, a partir destas disciplinas isso se torna ainda mais claro para eles.

Palavras-chave: Brincar, Educação Infantil; Educador.

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

Tanto a Geografia como a História escolar tem um papel de criação ideológica. Por isso, neutralidade científica 
não se aplica; se, essas disciplinas contribuem para reprodução do autoconhecimento, por outro lado, as 
práticas educativas e demonstram lutas concretas dos educadores dessa área pela melhoria do ensino.
Os currículos plenamente tradicionais descrevem o espaço geográfico. Um espaço criado a partir das premissas 
positivistas de neutralidade e objetividade, espaço esse que é uma abstração e, portanto não retrata a realidade. 
Possuem matas intocadas, uma quantidade determinada de rios e habitantes e esses parecem levitar por sobre o 
quadro físico. Um espaço geográfico que é apolítico por questões políticas. (Carvalho, 2004, p.30) O ensino da 
geografia tem que ser um ato muito mais complexo, no qual a discussão, o debate, a reflexão sejam estimulados 
constantemente, contribuindo assim, para a construção das competências sócio político-culturais, não é um ato 
mecânico, resumido ao ato de informar, no qual o professor dá atividades e o aluno realiza. Essa prática, com 
certeza, exige um maior comprometimento dos profissionais da educação. A construção do senso crítico 
demanda o estímulo constante e o aprimoramento sobre todas as possíveis perspectivas abordadas também. 
Para se contestar algo é necessário ter conhecimento sobre tal, a partir disso podemos reiterar a importância do 
estudo da história.
A construção de conhecimentos ocorre em relação estreita e diretamente vinculada aos processos constitutivos 

da criança: expressividade, afetividade, socialização, nutrição, sexualidade, movimento, linguagem, brincadeira, 
e  fantasia. Rocha (1982, p. 64.) também explica que não é objetivo final da Educação Infantil o conteúdo escolar, 
uma vez que ele está intrinsecamente presente nas múltiplas relações estabelecidas ou experiências pela criança 
com o meio natural e social, consigo mesma, com as outras crianças e adultos. Dessa forma, na instituição de 
Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se tornar cada vez mais independente, segura e capaz de 
construir sua autonomia através de decisões e iniciativas pertinentes à sua idade. Nesse contexto, ao conviver 
com outras crianças e adultos, ela aprende a lidar com as frustrações e limites, a expor o que pensa e sente e a 
definir suas preferências, fortalecendo a sua autoestima, o respeito por si e pelos outros. É preciso considerar, 
no trabalho pedagógico das instituições escolares, que as crianças têm necessidades físicas e emocionais 
imprescindíveis à construção de vínculos afetivos, os quais se consolidam através das demonstrações sinceras 
de afeto e atenção às características individuais, concorrendo para sentirem-se especiais e respeitadas. Não se 
admite mais uma Educação Infantil sem vida. Como educar crianças sem permitir que elas possam expressar 
seus sentimentos?
 “[...] É preciso que professores (adultos) e crianças aprendam juntos a perceber e a respeitar os sentimentos dos 
outros. Uma creche ou uma pré-escola sem sentimentos é uma instituição morta” (Marinho, 2001, p. 55).
Na abordagem educativa para a primeira infância é fundamental compreender as múltiplas, subjetivas e 
fascinantes linguagens das crianças. Para tanto, o educador precisa estar atento ao que elas dizem, pensam ou 
sentem, procurando ‘auscultá-las’, mesmo que elas ainda não saibam falar, buscando compreender o universo 
infantil, promovendo experiências e desafios que as façam progredir e, principalmente, permitindo-se aprender 
com elas. É igualmente preciso esclarecer que a Educação Infantil não tem obrigação de garantir que a criança 
esteja alfabetizada ao final desta etapa de ensino. 
O que se explicita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é a necessidade de se 
oferecer condições para que a criança possa aprender a ler e a escrever, através de sua participação em 
situações que envolvam práticas sociais de letramento. Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a 
própria criança, considerando seus processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, 
suas capacidades físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente 
rico em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca de si 
mesma e do mundo. Lembre-se, ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de maneira heterogênea, 
em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação tem como função criar condições 
para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Segundo BROTTO (1998 p. 09) “os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização 
dada ao individualismo e à competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente, na cultura 
ocidental”, 
A devida valorização criativa da criança e todo o seu processo cria neles a concepção da importância do integrar, 
a sua própria visão de mundo e viabiliza as noções de cidadania.
Uma das abordagens mas simples para o desenvolvimento da cognição, atividade social é a brincadeira cantada 
“corre cotia” onde todos sentados em um círculo sabem a devida hora em que devem se levantar.
O entoar da cantiga, o processo de ilustração e o recontar da atividade remetem ainda a todo o processo de 
evolução do cognitivo da criança. O processo de criação permite essa evolução e aprimoramento.
Crianças aprendem brincando, isso sempre ficou claro entre os estudiosos.
As temáticas devem ser abordadas de forma atraente para as crianças, respeitam seu nível de aprendizagem e 
com mediação da educadora; são orientadas também pelas propostas do BNCC. Citando Osterman (p. 1, 2001):

“Considera-se estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”.

Cada nova pequena descoberta reflete diretamente em como a criança percebe tudo que a cerca, a resposta 
obtida dentro de sala de aula também é claramente visível, é um momento amplamente aguardado e o que a todos 
parece um momento de descontração livre na verdade é uma atividade dirigida com intuitos claros, 
desenvolvimento motor, social, noção de espaço, atividade cooperativa, memorização.

Ao pensar em arte na educação não podemos deixar de pensá-la como um importante instrumento para a 
identificação cultural e o desenvolvimento criador individual e coletivo. Partindo desta é necessário buscar uma 
maior atualização, aprofundando-se em conhecimentos teóricos e práticos que cercam essa investigação, a qual 
tem como problema: reflexões sobre quais as possíveis contribuições do ensino da arte no desenvolvimento da 
formação da criança na. para muitos educadores o ensino da arte na educação infantil são concebidos como 
problema de difícil compreensão no dia a dia das escolas. Para tanto, o objetivo geral desse desafio é observar 
de que maneira é trabalhado o ensino da arte na educação infantil da escola e qual sua contribuição para o 
desenvolvimento da formação de seus alunos baseando nos estudos realizados as salas de leitura de Jogos 
Cooperativos para Educação Infantil é possível criar a simetria da abordagem e a aplicação o que torna facilmente 
perceptível que o ato de criar entender e participar vai muito além do que um momento de distração, a criança tem 
a  necessidade de explorar de interagir de desenvolver suas atividades motoras através do movimento prático.

O pleno desenvolvimento infantil é sempre o objetivo central do pedagogo, cabe a ele orientar e conduzir todo 
este processo, assim sendo todas as normativas de referência além dos projetos individuais de cada escola tem 
sua significação além do importante processo de garantir a seguridade, do educando.
Essa visão não pode portanto ser limita, é necessário compreender todos os aspectos por “detrás” do conceito 
de educar não apenas uma contextualização geral.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos centrais da educação infantil devem atender requisitos 
básicos e indispensáveis sendo eles:
 • Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo 
e valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar;
 • Estabelecer vínculos afetivos de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
 • Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 
pontos de vista com os dos demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua 
conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, verbal) ajustadas às diferentes intenções e 
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias e significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
 • Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito, participação e 
valorização da diversidade. 
No trabalho realizado com crianças da educação infantil o pedagogo deve ter uma rotina com objetivos 
específicos para uma Educação de qualidade estas devem sempre ultrapassar todas as ações realizadas entre o 
educar, o cuidar e o brincar, visando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos 
afetivos para um pleno desenvolvimento social cognitivo e motor, isso não se dá só na primeira infância, mas sim 
na infância de modo geral
Quando se trata de letramento e alfabetização uma criança letrada possui uma melhor atenção e todo uma base 
de significância para com todos os símbolos que a cercam, sendo possível manifestar este interesse e 
curiosidade pelos recursos materiais que lhe são expostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os educadores têm uma importância prática e ativamente única e indispensável dentro da 
educação infantil, o criar na educação infantil (e em todo o processo escolar) é de suma importância afinal 
permite que a criança interaja e desenvolva-se superando os próprios limites.
A importância dom movimento e do processo criativo para as crianças de todas as idades com enfoque na 
educação infantil.
A importância social cognitiva e motora que ainda está a pleno desenvolvimento, e o quanto a abordagem 
assistida dos mesmos permitem que objetivos de desenvolvimento sejam plenamente superados.
O brincar educar formar e cuidar não podem ser de maneira alguma vistos de maneira separada, o pedagogo tem 
a função sumária de unificar todos estes quesitos no processo de formação das crianças e jovens.
Sua formação polivalente lhe garante uma visão mais ampla e diferenciada sobre as maneiras de se ensinar as 
disciplinas específicas sem perder o dinamismo que a educação infantil exige.
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
Este artigo abordará aulas de Língua Inglesa que foram ministradas para alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental II ( 8º e 9º anos ), vou falar sobre a elaboração dos temas seguindo a cronologia dos fatos 
interligados, iniciando pela escravidão dos negros ( pois vários povos foram escravizados e alguns ainda são 
escravizados ), a luta de diversas pessoas como Abraham Lincoln e Dom Pedro II pelo fim da escravidão dos 
negros e as duras consequências que  sofreram tanto no período de escravidão quanto após a abolição. Com o 
fim das leis de escravidão vieram as leis de segregação que separavam brancos de negros em todos os lugares 
públicos ou privados na qual falaremos de John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King Jr, com o fim das leis 
de segregação vem o racismo que infelizmente chega até os dias de hoje falaremos sobre Mahatma Gandhi e 
John Lennon. É constante durante o período das aulas inferir nos alunos o pensamento crítico sobre as leis em 
cada época e como algo que hoje é crime há pouquíssimo tempo atrás era considerado legítimo e ou direito. 
Tendo temas históricos a tarefas pedidas aos alunos também terão identificação e função dos verbos no tempo 
presente e principalmente no tempo passado como Simple Past, Past Participle, Regular Verbs e Irregular Verbs.    

Palavras-chave: Igualdade; Direitos; Negros, Brancos; Luta.

INTRODUÇÃO
Ao dialogar com os alunos sobre o difícil tema da escravidão começo falando que infelizmente desde os mais 
antigos registros da humanidade a escravidão fez e ainda faz parte de diversas sociedades, a prepotência, 
arrogância e desejo de poder fazem o homem subjugar o outro que ao longo da história mostra o lado mais 
sombrio e perverso da humanidade e os motivos para se intitular superior são quase infinitos mas os mais 
frequentes são: raça, religião, econômico, opção sexual e nacionalidade. Como tudo que tem um lado ruim 
também tem o lado bom e é nesse ponto que começo a debater com os alunos sobre as pessoas que vieram a 
este mundo para torná-lo mais justo, pacífico, igual e feliz. A ideia é levar a reflexão sobre que nossos atos ou 
omissões fazem parte de um contexto social que nos levará a evoluir e regredir socialmente, indago sobre as 
perguntas: Gostamos da sociedade que deixaram para nós, qual sociedade queremos construir e qual sociedade 
pretendemos deixar para os que virão após nós. O nosso legado será de separação, preconceito, dor, sofrimento, 
medo, ódio, muros ou o nosso legado será de união, compreensão, igualdade, tolerância  e pontes. Em sala de 
aula ou em qualquer dependência da escola se  cometemos preconceito ou não fazemos nada quando alguém 
sofre preconceito por qualquer motivo, será que nós  somos tão diferentes daqueles ditadores ou de seus 
colaboradores? Quais escolhas fazemos quando temos qualquer forma de poder, escolhemos evitar uma piada 
ou comentário que irá magoar nosso colega ou fazemos a piada porque a notoriedade entre o meu grupo tem 
mais importância, repreendemos um colega ou solicitamos uma intervenção dos funcionários da escola perante 
uma agressão física ou psicológica ao invés de ficarmos indiferentes porque aquilo não é problema meu.
O professor atualmente não pode reduzir sua prática pedagógica apenas em transmitir conteúdos para serem 
decorados e garantir boas notas nas provas, a complexidade social mundial que envolve a todos nós, exige do 
educador um comprometimento na vida em sociedade dos seus alunos e não apenas nos estudos para garantir 
bons resultados no final semestre e posteriormente garantir um bom emprego. Como nossos alunos estão 
lidando com o social agora e como irão no futuro. No dia a dia em sala de aula percebo que os estudantes sofrem 
com as injustiças sociais mesmo quando não ocorrem diretamente com eles e se esses fatores incomodam 
nossos alunos também deve incomodar os seus professores a ponto de ampliar o seu planejamento de prática 
educativa fazendo uso da interdisciplinaridade, projetos, palestras e um bom debate em sala de aula. 
ESCRAVIDÃO PELA HISTÓRIA           
Temos relatos nos mais diversos gêneros literários e até na Bíblia Sagrada que dentre vários episódios talvez o 
mais conhecido no quesito escravidão seja do povo Hebreu que no Antigo Egito que foi liderado por Moisés 
resultando nas 10 pragas, êxodo, abertura do Mar Vermelho e a busca pela Terra Prometida, o Império Romano 

durante todo o seu período de conquistas e até a sua queda utilizou mão de obra escrava. A Grécia antiga 
considerada o berço da civilização ocidental devido os estudos de seus célebres filósofos tinha uma grande 
parcela de escravos em suas cidades como Atenas e Esparta, entre os famosos filósofos que defendiam e faziam 
uso da escravidão estão Platão e Aristóteles. A escravidão já existia na África antes mesmo das negociações com 
os europeus, durante batalhas entre tribos rivais a vencedora escravizava os derrotados, quando os europeus 
chegaram à África já encontraram um sistema altamente eficaz de comércio escravocrata, não fosse por esse 
sistema seria extremamente mais complicado para a corte portuguesa trazer escravos para o Brasil, pois teriam 
que enviar embarcações com tripulantes altamente treinados para localizar, combater e aprisionar pessoas o 
custo e o tempo exigido nessas missões seriam altíssimos, mas o que aconteceu foi que os portugueses ou 
qualquer outro povo que quisesse escravos era apenas chegar à África escolher e comprá-los dos próprios 
africanos. Os portugueses ao chegarem no Brasil se depararam com um sistema semelhante ao da encontrado 
na África, as tribos indígenas também guerreavam entre si e as vencedoras escravizavam as derrotadas, portanto 
os portugueses se beneficiaram dessa vantagem para obter ajuda de tribos rivais para escravizar negros e 
também índios, os Bandeirantes tiveram êxito no desbravamento pelo território brasileiro graças à ajuda 
voluntária ou forçada dos índios que conheciam todas as vantagens e perigos dos caminhos a serem explorados, 
o Brasil nessa época se tornou o lugar com mais negros fora da África, sendo o último país a abolir a escravidão. 
Hitler com o nazismo defendendo a raça ariana que na teoria deles seria a raça pura e mais evoluída tinha direitos 
garantidos nas leis alemãs de escravizar todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem como os Judeus, 
ciganos, portadores de necessidades especiais, homosexuais, negros ou qualquer outra pessoa que julgassem 
impura. Até entre os Tibetanos mundialmente famosos pela sua sabedoria, meditação, paciência, convívio 
harmônico com humanos e com a natureza, houve sistema escravidão dos monges por parte de seus líderes.
PELO FIM DA ESCRAVIDÃO E DA GUERRA CIVIL NOS ESTADO UNIDOS
Como professor de Língua Inglesa após dialogar com os alunos sobre as diversas formas de escravidão durante 
a história eu início a próxima etapa passando na lousa um texto sobre Abraham Lincoln e peço para os alunos 
copiarem o texto é o seguinte:
ABRAHAM LINCOLN 
The 16° President of the United States, was born Kentucky on February, 12th, 1809. He was very poor and the only 
book he had in home was a Bible, he studied each page of the Holy Book. Graduated in Law in the year 1837, he 
always worked to help the poor people as a deputy and as a lawyer. He was married in 1842 and had 4 sons. On 
November, 6th, 1860, Lincoln won the presidential election. Lincoln led the country during the greatest internal 
crisis, The American War Civil, preserving the union of the states and abolishing the slavery. On April, 14th, 1865, 
at the Ford Theater in Washington, he was assassinated.
O texto foi montado apenas com os temas relevantes ao projeto pois a biografia vai muito além desse pequeno 
trecho, priorizo sempre que possível a troca de palavras através de sinônimos que são cognatos ( palavras em 
inglês que são semelhantes ao português ) como na palavra murdered que foi trocada por assassinated 
proporcionando uma melhor compreensão do texto para alunos de nível iniciante. Pergunto aos alunos se eles já 
ouviram falar de Lincoln a grande maioria fala que não, peço para eles copiarem algumas questões que abordam 
em quais  datas ocorreram os principais fatos,  explico sobre sua infância pobre e que ele aprendeu a ler com a 
Bíblia, comento que a Bíblia é um livro muito comum nos Estados Unidos, havia bíblia ao lado da cama dos hotéis 
quando  visitei Miami e Nova York, talvez pelo constante contato com o Livro Sagrado Lincoln lutou e venceu pelo 
fim da escravidão dos negros nos Estado Unidos  tendo como exemplo o povo Hebreu no Antigo Egito e que 
nenhum homem pode ser senhor de outro homem, trouxe a paz ao povo norte americano com o fim da guerra civil 
mas acabou assassinado a tiros.          
PELO NÃO INÍCIO À GUERRA DO VIETNÃ E O FIM DA SEGREGAÇÃO 
Na próxima etapa falaremos de um político tão amado pelos americanos quanto Abraham Lincoln e seu nome é 
John Fitzgerald Kennedy, além dele sua esposa e sua família são lembrados com muito carinho e respeito 
população americana, segue agora o texto trabalhado com os alunos.
 JOHN F KENNEDY
Born on May, 29th, 1917 elected President in 1960 with the promise more federal funding for education, health care 
and an end to the practice of racial discrimination, but segregation in buses, restaurants, theaters, cinemas, 
restrooms and other public places has continued. Kennedy, supporting racial and civil rights integration, 
intervened in the Martin Luther King jail.  He decided that racial segregation in public schools was 
unconstitutional when a black student attempted to enroll at the University of Mississippi but violent protests by 
white students led him to be stopped, with the support of the state governor. Kennedy responded by sending 400 
National Guard Troops and 3,000 federal agents to ensure the student to study. In his speech in Congress, he said 
he had the goals proposed by Abraham Lincoln, 100 years earlier. He was against the Vietnam War. President 
Kennedy was assassinated on November, 22nd, 1963, Dallas.
Continuo com a mesma prática pedagógica em todos os textos trabalhados neste projeto priorizando palavras 
cognatas, leitura e interpretação, questionários sobre datas e fatos importantes e biografia apenas com os fatos 
que condizem com o tema de racismo e segregação. Começo o diálogo sobre os objetivos de Kennedy para o país 
como investimento na educação, saúde e o fim da segregação e do racismo, pois havia em todo o país locais 
públicos  para brancos separados dos negros como: banheiros, escolas, bebedouros, restaurantes, cinemas, 
teatros, ônibus, etc. Kennedy intercedeu por Martin Luther King  na prisão e declarou como inconstitucional a lei 
de segregação que mesmo assim teve que enviar 400 guardas e 3000 agentes federais para que uma estudante 
negra pudesse ingressar na universidade do Mississippi  sofrendo protestos violentos por parte dos alunos, 
professores, população e até do governador. Kennedy em seus discursos dizia que tinha os mesmos objetivos de 
Abraham Lincoln, durante o seu governo não permitiu que os Estado Unidos entrassem em guerra contra o 
Vietnã, acabou com a lei de segregação, investiu na educação, tentou melhorar o sistema de saúde pública e 
acabou assassinado a tiros em Dallas, Texas, durante uma passeata em carro aberto ao lado da esposa em frente 
ao público e às câmeras de televisão.   

I HAVE A DREAM
O texto a seguir é sobre o autor do discurso emocionante EU TENHO UM SONHO, que diz sonhar com o dia em 
todas as pessoas serão julgadas pelos seus atos e não pela cor de sua pele.
MARTIN LUTHER KING JR
Martin was the most important voice of the American civil rights movement. Which worked for equal rights for all. 
He was famous for using no violent resistance to injustice, and fighted to end segregation laws ( law that 
prevented from entering  blacks people together white people , restaurants, hotels, public schools, buses 
).Because of his great work, in 1964 King received the Nobel Peace Prize. King was assassinated in Memphis, 
Tenessee, when he was just 39 years old.
 O homem sonhador que arrastava multidões em seus protestos e discursos pela igualdade de direitos era adepto 
de manifestações não violentas nas quais seus participantes não danificavam qualquer objeto durante o trajeto 
ou oratória, também não reagiam a abordagens da polícia ou provocações de pessoas contrárias ao movimento, 
compartilhavam a ideia de que violência gera mais violência e a busca pela paz e igualdade é melhor trilhada 
pelos caminhos do diálogo e respeito mútuo. Lutou apoiado por Kennedy pelo fim da lei de segregação e tamanha 
notoriedade nacional e internacional o levou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin era um mediador, 
pacificador, visionário que foi assassinado a tiros em Memphis, Tenessee aos 39 anos de idade. Durante as 
atividades, explicações, leituras e interpretações quando pergunto aos alunos o que é segregação geralmente 
metade deles não sabem o que é, por isso a importância desse diálogo histórico, falo das minhas experiências 
que mesmo após tantos anos do fim da lei de segregação nos Estados Unidos essa ainda é uma prática comum, 
quando eu e minha visitamos Miami resolvemos participar de um culto na igreja é comum nas portas da igreja 
haver placas informando os dias e horários das celebrações então escolhemos um dia e fomos fazer nossa visita, 
quando entramos e sentamos no banco aguardamos o início do culto mas o pastor nos chamou para fora da 
igreja e disse que não podíamos ficar pois era uma igreja de negros, eu e minha esposa falamos que éramos 
turistas brasileiros e que para nós não haveria nenhum problema mas ele enfatizou que não poderíamos ficar e 
nos deu um endereço de igreja para brancos. Quando conto essa experiência para os alunos, professores e 
amigos todos ficam chocados pois assim como eu e minha esposa todos pensam que convivência em lugares 
públicos nos Estados Unidos é parecida com o Brasil o fato é que em muitos lugares americanos a segregação 
ainda é uma realidade e por fim compartilho a minha experiência a Nova York em 2017 quando eu e minha esposa 
Rosangela grávida fomos fazer o enxoval do nosso tão sonhado filho William, compramos boa parte das roupas 
na Avenida Martin Luther King fica um pouco longe da Time Square onde ficamos hospedados mas no percurso 
de trem e ônibus fomos bem orientados e avenida tem preços muito atrativos a cada compra nos dão cupons de 
descontos e a cada retorno os cupons tem descontos maiores, a extensão da avenida é enorme não sendo 
possível conhecê-la por completo em um dia e a população local  é de maioria  negra.
                APARÊNCIA FRÁGIL E IDEAIS FORTES
O indiano de aparência quase inofensiva que combateu o Império Britãnico pela independência da Índia, foi 
voluntário para trabalhos humanitários na África e adepto da não violência é o nosso revolucionário que veremos 
no texto a seguir.
MAHATMA GANDHI
Gandhi is one of the most famous people who fighted for justice in the world. He believed in no violence and was 
followed by many other civil rights leaders, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. He was born in 
Porbandar, India on October, 2nd, 1869. His parents wanted him to become a lawyer, so when he was 19 years later 
he went to London, England to study Law in a university.Three years later he returned to India. He took a job with 
an Indian Law firm and moved to South Africa to work. It was in South Africa where Gandhi would experience 
racial prejudice against Indians and would begin his work in civil rights. When he returned in India, Gandhi led the 
fight for Indian independence from the British Empire. He organized no violent civil disobedience campaigns. This 
was where groups of the India population would do things like refusing to work, sitting on the streets, boycotting 
the courts. Gandhi was put in prison several times for organizing protests. He would frequently not eat while he 
was in prison. The British government would eventually have to release him because the Indian people loved 
Gandhi. Gandhi was assassinated on January, 30th, 1948 by a terrorist.  
Este texto é rico em palavras cognatas portanto as indagações feitas aos alunos têm bons resultados. Explico 
que Gandhi é um indiano vem de família rica na qual paga seus estudos acadêmicos Londres para formá-lo 
advogado, Gandhi realiza diversos trabalhos na Índia mas é na África do Sul que inicia seus movimentos pelos 
direitos civis da população, retornando à Índia luta pela independência de sua nação, organizando protestos não 
violentos como greves, sentar nas ruas, boicotar eleições. Esses movimentos inspiraram outros líderes com 
Nelson Mandela, Martin Luther King e assim como eles, Mahatma Gandhi foi preso diversas vezes continuando 
sua luta dentro das prisões com greve de fome, o Império Britânico sempre o libertava devido o povo indiano 
amar Gandhi. Finalizo essa etapa explicando aos alunos sobre o homem que lutou pelos direitos civis na África 
do Sul, independência da Índia pelo Império Britânico, promovia protestos pacíficos abominando qualquer tipo 
de violência, preso várias vezes por exigir os direitos básicos de seu povo foi assassinado a tiros em Nova Déli.    
    IMAGINE
Ele fundou a maior banda de rock de todos os tempos, compôs músicas que conquistou gerações e tudo indica 
que continuará conquistando, valorizou mais vidas humanas no Vietnã do que condecorações da rainha da 
Inglaterra, deixou sua banda que lhe rendeu fortunas em turnês e vendagens de discos para viver um grande 
amor, mudou de seu país para morar na capital do mundo e ser um dos maiores influenciadores de todos os 
tempos, o texto a seguir fala do eterno Beatle.
JOHN LENNON
Lennon was born on October, 9th, 1940 in Liverpool, England, he was one of the founders of the British band The 
Beatles. John Lennon returned his British Empire  Member Medal to Queen Elizabeth II as a form of protest against 
United Kingdom support for the Vietnam War ( a was that Kennedy also opposed and was assassinated and the 
new president Nixon supported ) on March, 20th, 1969 John and Yoko were married shortly after the breakup of 

the Beatles, the couple moved to New York and become involved in anti-war protests. During the 1970 years, John 
and Yoko became involved in various political events, with a view to promoting peace, the rights of women, 
workers poor, demanding the end of the Vietnam War and  formally supported the Black Panther Party. The 
President Nixon ordered the FBI to starting an illegal pursuit of everything that Lennon did. On the night of 
December, 8th, 1980, when he returned to his apartment in New York, across The Central Park, he was 
assassinated.
De todas as personalidades apresentadas nesse projeto John Lennon é o mais conhecido entre os alunos alguns 
já ouviram falar, outros por causa dos pais e alguns por serem fãs dele. John Lennon tornou mundialmente 
conhecida a cidade que nasceu Liverpool na Inglaterra, criou a banda de rock mais famosa do planeta The 
Beatles, devolveu a medalha de honra para a rainha Elizabeth devido o apoio da Inglaterra à guerra do Vietnã, 
casou com Yoko Ono e em seguida decidiu em acordo com os outros membros do grupo pelo fim dos Beatles 
mesmo estando no auge de seu sucesso, o casal mudou para Nova York onde  o engajamento por  justiças sociais 
aumentou, participaram de protestos pelo direitos das mulheres, trabalhadores pobres, promover a paz mundial, 
fim da guerra do Vietnã e apoiou formalmente os Panteras Negras grupo que defendia os direitos básicos dos 
negros nos Estados Unidos. Com tanto engajamento e notoriedade mundial Lennon chamou a atenção do 
governo americano, pois após o assassinato de Kennedy que não permitiu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra do Vietnã, presidente Nixon assumiu o poder e  deu início à guerra, várias músicas de Lennon se tornaram 
hinos mundiais sobre a importância da preservação da paz e o fim das guerras como Imagine e Happy Xmas ( War 
is Over ) que no Brasil foi regravado pela cantora Simone com título Então é Natal e desde o seu lançamento em 
1995 é impossível fazer compras de Natal e não ouvi-la nos shoppings ou lojas. O presidente Nixon apoiador da 
guerra começou a ter divergências com todos aqueles que eram contra e principalmente John Lennon, Nixon 
ordenou ao FBI perseguir de forma ilegal Lennon na qual tudo que ele fazia era investigado como: telefonemas, 
cartas, passeios, visitas e até o lixo. O gênio musical, poeta, pacificador, apoiador dos direitos civis básicos de 
mulheres, negros e pobres, contrário a qualquer tipo de guerra foi assassinado a tiros em frente ao parque que 
ele gostava tanto de passar momentos marcantes com sua esposa o Central Park. As aulas com o tema John 
Lennon são extremamente ricas comentários nos diálogos com os alunos por vários motivos como Beatles, 
carreira solo, engajamento nos protestos e minhas experiências na visita a Nova York, visitamos e tiramos 
centenas de fotos do jardim no Central Park em sua homenagem Strawberry Fields Forever e do Mosaico Imagine 
cujos locais tem um tempo notável de espera na fila para tirar boas fotos, além do Hard Rock Cafe na Times 
Square com diversos itens originais de Lennon e Beatles, ele adotou Nova York e Nova York o adotou pois até 
hoje é difícil entrar em uma loja de camisas e não encontrar uma com a foto dele.
O IMPERADOR QUE QUERIA SER PROFESSOR
Para finalizar falaremos do menino prodígio brasileiro que se tornou imperador ainda adolescente na fase adulta 
trouxe avanços educacionais, tecnológicos, científicos e culturais que são refletidos até os dias de hoje, protegeu 
o país de três grandes guerras e aboliu a escravidão sendo o político que ficou mais tempo no poder em toda a 
história do Brasil.
 DOM PEDRO II
Dom Pedro II was born on December, 2nd, 1891 in Rio de Janeiro, became emperor at 15 years old, during his 
reign he defended the Brazil from 3 wars ( Silver War, Uruguay War and Paraguay War ), his priority was the 
development of Brazil by education and  made big investments in the education of Brazil like Science, Culture, 
Arts, Geography, Medicine, Law, Religion, Technology, Poetry, Music, Theater, Philosophy, Paint, etc, said that 
teacher was the most noble profession,  he loved reading, fluent in 13 languages including English and the 
language of the Indians Tupi, he was the first Brazilian photographer, became a member of the Science Academies 
of Russia, Belgium and France.  He was admired by intellectuals Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, 
Graham Bell and Louis Pasteur. He fought and managed the end of slavery in Brazil and never had a slave, but 
military, politics, farmers and the rich did not like and started campaigns against Dom Pedro, tried assassinated 
by gunfire but without success, he suffered a coup and was exiled in France. Dom pedro died on December, 5th, 
1891 in Paris victim of pneumonia, in his box there was a book under his body pillow and a bit of Brazilian land, 
his last wish was peace and prosperity for Brazil.
O único brasileiro desse projeto é também o mais nerd de todos, nascido no Rio de Janeiro se tornou imperador 
aos 15 anos e no seu reinado protegeu o Brasil das Guerras da Prata, Uruguai e Paraguai, a vida inteira foi um 
estudante assíduo e tinha como prioridade o progresso do Brasil através da valorização da educação fez grandes 
investimentos em quase todas as áreas de conhecimento como: Ciências, Cultura, Geografia, Medicina, Direito, 
Religião, Tecnologia, Poesia, Música, Teatro, Filosofia, entre outros, dizia que professor é a mais nobre das 
profissões pensamento semelhante aos asiáticos, foi amante da leitura desde criança sendo fluente em 13 
línguas entre elas o Inglês e a língua mais falada entre os indígenas brasileiros o Tupi, atento às novidades 
tecnológicas e artísticas de sua época foi o primeiro fotógrafo brasileiro, sua inteligência tornou - o famoso 
mundialmente sendo membro da Academia de Ciências da Rússia, Bélgica e França sendo admirado pelos 
principais intelectuais de seu tempo como: Friedrich Nietzche, Charles Darwin, Victor Hugo, Graham Bell e Louis 
Pasteur, lutou durante anos pelo fim da escravidão no Brasil sendo uma das poucas pessoas de seu tempo a 
nunca ter um escravo, já que naquela época era comum tanto ricos quanto pobres obterem essa forma de 
trabalho. Quando Dom Pedro saiu vitoriosa com o fim da escravidão aumentou ainda mais a raiva de militares, 
fazendeiros, políticos e pessoas ricas que começaram a conspirar pelo fim da Monarquia no Brasil, assim como 
todas as ilustres pessoas abordadas neste projeto Dom Pedro também foi vítima de tentativa de assassinato por 
arma de fogo mas conseguiu sobreviver, sofreu um golpe de estado sendo tirado do poder já que agora o Brasil 
se tornava uma república e foi exilado na França onde morreu em 5 de dezembro de 1891 devido uma pneumonia 
na cidade de Paris foi enterrado em Portugal no seu caixão havia um livro embaixo de seu travesseiro e pouco de 
terra do Brasil, seu últimos desejos foram paz e prosperidade para o Brasil.  
FRASES PARA REFLETIR
Abraham Lincoln “ Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”

John F. Kennedy “ A humanidade deve acabar com a guerra antes que a guerra acabe com a humanidade.”
Martin Luther King Jr. “ O que me ́ preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” “ Eu tenho um sonho. 
O sonho de ver meus filhos serem julgados por seus atos, não pela cor de sua pele.”
Mahatma Gandhi “ Olho por olho e o mundo acabará cego.”
John Lennon “ Tudo que você precisa é amor.” “ A insegurança e a frustração levam o homem à violência e à 
guerra.” “ A vida é fácil com os olhos fechados.” 
 Dom Pedro II “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a 
de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro.” “ Deus que me conceda esses últimos desejos 
- Paz e Prosperidade para o Brasil.”
Seleciono algumas frases que escrevo na lousa para os alunos copiarem, escolherem as que eles se 
identificaram e solicito uma redação sobre os seus pontos de vista e sentimentos que as frases lhes causaram. 
Alguns aceitam irem à frente da sala para lerem suas escritas e debater com a sala seus pontos de vista é um 
momento que proporciono o protagonismo dos estudantes ao falarem do seu aprendizado, reflexões e 
sentimentos vividos durantes todo o período do projeto e é claro pergunto se gostaram do conteúdo e a maioria 
diz que sim e que aprenderam de forma mais abrangente os temas escravidão e racismo. Atividades extra-classe 
são solicitadas como assistir a vídeos de discursos, documentários, reportagens, músicas  tudo com o intuito de 
elevar o conhecimento sobre essas personalidades e ao tema, já que o material deste projeto não apresentou 10%  
desses ícones da História e também sobre a escravidão devido tratarmos referente aos negros mas infelizmente 
há diversos outros  tipos de escravidão que ainda hoje acontece no Brasil e no mundo este projeto seria a 
primeira página da introdução de um gigantesco livro. O gênero dos textos abordados são ricos para abordar os 
diferentes tipos de verbos principalmente no tempo passado, explico para os alunos que o verbo é tudo o que 
fazemos: comer, andar, estudar, escrever . . . explico as formas no presente e passado como o verbo To Be ( am, 
is are ) simple past ( was, were ), verbos regulares no presente ( play, walk ), verbos regulares no passado ( played, 
walked ).  Os alunos aprendem rápido já simple past tem apenas dois verbos no passado um para o singular ( was 
)  e um para o plural ( were ), nos verbos regulares acrescenta o sufixo ed no final do verbo ( open - opened ). 
Aplico atividades com várias frases a serem passadas para o tempo passado respeitando os tipos de verbos com 
os pronomes além da relação singular e plural. Os verbos irregulares exigem um pouco mais dedicação e tempo 
já que sofrem um irregularidade na sua conjugação o verbo regular é mais simple pois não sofre alteração na 
estrutura da palavra em sua conjugação como o verbo cantar ( eu canto, vós cantais - presente ), ( eu cantei, vós 
cantastes - passado ),  ( sing - presente ), ( singed - passado ), apresento que a estrutura ou radical cant e sing 
não sofreram alteração na conjugação tanto no presente quanto no passado, o verbo irregular ir ( eu vou, vós ide 
) a estrutura de sou é totalmente da estrutura de ide por isso é chamado de irregular sendo o mesmo que acontece 
no inglês com a conjugação do  verbo de mesmo sentido ir ( I go - presente ), ( I went - passado ) a estrutura de 
go muda totalmente no passado com went. Com os verbos irregulares é essencial passar para os alunos uma lista 
com os principais verbos irregulares nas suas formas presente e passado para então atribuir as atividades com 
frases a serem modificadas do tempo presente para o passado. Concluída essas atividades os alunos aprimoram 
a forma de ler os textos, interpretar melhor e identificar os verbos no texto e em qual tempo está se passando a 
frase.               
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As semelhanças ou até coincidências entre as seis célebres personalidades dessas aulas chamam bastante a 
atenção dos alunos já que todos eram contra a escravidão, repudiavam o preconceito, defendiam direitos iguais 
a todos, eram contra violência e guerras, acreditavam na transformação social e progresso através da educação, 
tinham a paz como objetivo de vida para todas as nações  e sofreram ataques com armas de fogo. Como todos 
os seres humanos cometeram diversos erros, falaram ou fizeram algumas coisas nas quais discordamos mas 
suas contribuições para o bem social mundial é algo que ecoará durante muitos anos, não se trata de apresentar 
ícones para serem seguidos à risca tudo o que pregavam mesmo porque em todos eles havia divergências entre 
vários devido suas épocas vividas, crenças religiosas ou até a falta dela, localizações geográficas e contextos 
históricos. A ideia é inferir nos alunos os sentimentos que essas pessoas sentiam referente a dor e injustiça 
causadas aos outros e o principal que difere da maioria das pessoas que se  indignam com o sofrimento alheio 
foram as atitudes deles, assumindo os mais diversos riscos, abrindo mão de seus títulos, fama, status, dinheiro, 
poder, tranquilidade, pagando com a própria vida para lutarem por igualdade entre todas as pessoas e em todos 
os lugares, que jamais alguém poderá fazer uso de sentir superior ao outro e também ninguém viverá sendo 
inferiorizado por alguém somos todos importantes e necessários na sociedade.
Este projeto foi abordado nos anos finais do ensino fundamental até o ano 2019 já que em 2020 a partir de março 
houve uma preocupação maior por parte dos governantes brasileiros com relação ao aumento de contágio do 
Covid-19 em todo território nacional causando o cancelamento das aulas presenciais a partir de abril em todas as 
escolas e universidades, mudando totalmente a forma de ensinar e aprender através de um trabalho remoto. 
Devido a esses fatos não foram abordados os protestos mundiais ocasionados pelo assassinato do segurança 
negro desempregado George Floyd em 25 de maio por um policial branco que apertou seu pescoço com o joelho 
mesmo a vítima imobilizada e alertando que estava ficando sem ar, além da falta de intervenção na abordagem 
dos outros policiais que também faziam parte da ocorrência, assim como o caso brasileiro do menino negro João 
Pedro que morreu baleado dentro de casa em uma operação da polícia. Os protestos mundiais Black lives matter 
e I can´t breathe contra a violência letal das polícias nas abordagens principalmente com pessoas negras vão de 
encontro com o tema deste artigo escravidão que levou à segregação que levou ao racismo, assim muito bem 
relatado na música da banda O Rappa (Todo camburão tem um pouco de navio negreiro), lançada em 1994. O ano 
de 2020 entrou para história com o Covid-19 e a luta pela igualdade de tratamento nas abordagens policiais de 
negros e brancos, farão parte também das minhas próximas aulas, projetos e artigos que abordem a igualdade 
racial.                     
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RESUMO
Estamos vivendo um momento novo e muito e muito significativo, a pandemia do COVID-19, que deixará marcas 
imensuráveis na vida de nossas crianças. Muitas sairão dessa experiência com perdas de entes queridos em 
suas histórias de vida.
Por  trabalhar   com   seres   humanos,   o   professor   precisa  estar preparado para tratar de temas como o luto, 
que nem sempre fazem parte do currículo escolar. A morte é um dos acontecimentos que mobiliza intensamente 
as pessoas e para a criança que está em pleno desenvolvimento, este evento é mais significativo, pois as 
tristezas e angústias que surgem durante o processo de luto podem refletir em seu desenvolvimento emocional; 
muitas crianças não entendem o processo pelo qual estão passando e o próprio significado do luto, apenas o 
sentem. Sendo assim, o presente artigo, por meio de pesquisa de campo de cunho explicativo e descritivo, com 
fonte de pesquisa bibliográfica, objetivou investigar como tem sido trabalhado o "luto" pela gestão pedagógica 
nas Instituições Escolares de Educação Infantil, buscando saber se há algum tipo de metodologia ou projeto que 
trabalhe essa temática. A pesquisa foi realizada em três escolas de Educação Infantil nas cidades de São 
Bernardo do Campo - SP e Santo André - SP. O instrumento para coleta de dados foi a utilização de um 
questionário com perguntas previamente selecionadas, e direcionadas à equipe gestora.

PALAVRAS-CHAVE: Morte; Luto; Infância; Perda

INTRODUÇÃO
O luto é um processo que ocorre imediatamente após a morte de alguém que amamos, não é um sentimento 
único, mas sim um conjunto de sentimentos e emoções que requer um tempo para serem digeridos e resolvidos, 
portanto cada um de nós tem um "tempo emocional" que deve ser respeitado. Para entendermos melhor como 
este processo se desenvolve, é preciso entender como as crianças se desenvolvem e como se dá sua maturação 
emocional.
Muitos teóricos analisam as fases da criança, sendo um deles Jean Piaget que em sua teoria do Desenvolvimento 
Humano dividiu os períodos da infância de acordo com o desenvolvimento motor, verbal e mental da criança. Os 
respectivos períodos são:
Sensório Motor, de zero a dois anos, neste período, a criança conhece o universo que vive através da percepção 
e movimentos. A criança passa a diferenciar de forma progressiva o eu e o mundo exterior, ou seja, admitindo-se 
a ideia de que um objeto continue a existir mesmo quando ela não o perceba, isto significa que aos poucos o 
sujeito vai se separando do objeto.
O próximo período é denominado pré-operatório que  acontece  dos  dois  anos aos cinco anos, onde há o 
aparecimento da linguagem, acarreta em diversas modificações nos aspectos sociais, afetivo e intelectual da 
criança. Há o aparecimento do Egocentrismo, onde a criança não consegue se colocar no lugar do outro. A 
criança ainda não possui a noção de irreversibilidade.
O período das operações concretas dos sete aos onze anos é caracterizado pelo fim do egocentrismo intelectual 
e social. Outra característica desse período é a capacidade de reflexão, isso é, pensar antes de agir. A criança 
também consegue estabelecer relações de causa e efeito e de meio e fim. No aspecto afetivo a criança adquire 
autonomia em relação ao adulto, organizando assim seus próprios valores morais. Neste momento a criança já 
se coloca no lugar do outro.
Por fim, no período das operações formais que ocorre dos onze anos em diante, acontece a passagem do 
pensamento concreto, para o pensamento formal. No aspecto afetivo o adolescente deseja liberdade, mesmo 
dependendo ainda dos pais. Deseja também ser aceito pela família e amigos, e a partir daí estabelece sua moral 
individual.

VAMOS FALAR SOBRE O LUTO NA
INFÂNCIA?
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CONCEPÇÕES SOBRE A MORTE
É importante reconhecer o desenvolvimento da criança para que se entenda como ela se relaciona com o mundo 
que a rodeia e o entendimento que tem a respeito de temas que ainda são um tabu em nossa sociedade, mas 
antes de entender-se o que é o luto e como a criança o sente, é preciso entender as várias concepções de morte. 
A criança é inteira lúdica, e muito curiosa naturalmente, e essas características são as que fazem com que ela dê 
o impulso para conhecer o mundo e os mistérios que a cercam. Dessa forma, na medida em que ela cresce, ela 
adquire novos conhecimentos, criando sua bagagem de mundo.
Ao longo dos anos as concepções sobre a morte foram se modificando, gerando formas diferentes de pensar ao 
seu respeito, desde teorias relacionadas a diferentes religiões e espiritualidades, até mesmo a concepção 
cientifica de que morte é um evento natural para todos nós. Apesar de a morte ter várias concepções que nos 
ajudam a entendê-la, ainda hoje é um assunto proibido nas relações sociais, pelo fato de gerar tantas angústias 
e temores, as pessoas procuram evitar falar a seu respeito.
Dessa forma, para Vomero 2002, “[...] pode-se conviver melhor ou pior com ela. Mas não se pode evitá-la. Pode-se 
aceitar a sua inevitabilidade e olhá- la de frente. Ou pode-se negá-la, fugir dela, imaginar que não pensar na morte 
possa fazer com que ela deixe de acontecer [...]”. Em nossa sociedade atual não se tem “tempo para morrer”, 
sofrer, ou ainda sentir pesar de perder algum ente querido. Não podemos demonstrar fraqueza, pois entende-se 
que aquele que sofre não produz e não satisfaz as relações de trabalho. Porém nem sempre foi assim, já que na 
Idade Média, com o aumento da espiritualidade, a igreja estimulava seus fiéis a alegrarem-se com a chegada da 
morte, pois esta seria a chance para a vida eterna. Quando a morte era prevista, era possível a despedida dos 
entes queridos em sua própria casa, como destaca Maranhão 1985
“A pessoa que pressentia a proximidade do seu fim, respeitando os atos cerimoniais estabelecidos, deitava-se no 
leito de seu quarto donde presidia uma cerimônia pública aberta às pessoas da comunidade. Era importante a 
presença dos parentes, amigos e vizinhos e que os rituais da morte se realizassem com simplicidade, sem 
dramaticidade ou gestos de emoção excessivos. O moribundo dava as recomendações finais, exprimia suas 
últimas vontades, pedia perdão e se despedia. O sacerdote comparecia: era tempo agora de esquecer o mundo e 
de pensar em Deus. O moribundo se confessava e se tal fosse possível, fazia uma confissão geral. Recebia a 
comunhão, dada como alimento para a viagem. ” ( p. 7-8)
 
A partir do século XX a morte acaba por se afastar no meio familiar, e deixa de ser algo natural, para se tornar um 
tabu em nossa sociedade. A morte agora é um acontecimento silencioso e solitário. Diferentemente dos rituais da 
Idade Média, a cerimônia fúnebre é breve e sempre padronizada conforme afirma Maranhão 1985
“O corpo é enterrado numa cerimônia muito simples e rápida, como se quisesse neutralizar o acontecimento, não 
perturbando, assim, os sobreviventes. Isto quando o mesmo não é incinerado. A prática da cremação está sendo 
cada vez mais difundida e aceita, não tanto por razões higiênicas, econômicas ou ecológicas, mas porque se 
apresenta como a forma mais eficiente de fazer desaparecer tudo o que resta do corpo. Representa, igualmente, 
a abolição oficial das peregrinações ao cemitério, do culto às sepulturas, dos epitáfios. Do retrato esmaltado. E, 
por assim dizer da própria morte. “( p. 18)
Para que a criança conceitue morte, é necessário que ela entenda o conceito de irreversibilidade e universalidade, 
ou seja, que ela entenda que a morte é irreversível, e que um corpo físico não pode viver após a morte. Já o 
conceito de universalidade está ligado a compreensão de que tudo o que possui vida está suscetível a morte.
Mesmo a criança sendo privada de participar de enterros e cerimônias fúnebres, ela desde a mais tenra idade tem 
contato com a morte, seja a morte de um ente querido, de um animalzinho ou a perda em outras esferas, como a 
perda de um brinquedo ou de um amigo. A criança pode conceber a morte de diversas maneiras, podendo variar 
de acordo com alguns fatores como: o momento do desenvolvimento psicológico da criança, o que ela sabe 
sobre morte, ou seja, a forma como os adultos a sua volta lidam com a morte e também a relação que esta 
estabelecia com o falecido.
Ao falar sobre a questão da morte somos levados inevitavelmente a pensar sobre o processo de luto, assim como 
o conjunto de reações diante de uma perda. Entender o luto como um processo de reconstrução da vida após a 
perda é o primeiro passo para se ter um luto sadio. De acordo com os pressupostos da psicanálise, o luto sadio 
é aquele em que a pessoa consegue retomar sua vida após um ano e meio aproximadamente, já o luto complicado 
é aquele que a pessoa não consegue retornar a sua rotina após a perda, 

  necessitando assim de uma ajuda profissional. Há uma verdade que nós adultos devemos saber, é de que 
quando nós mentimos em relação a morte, estamos passando a nossa dificuldade de aceitar a morte e o luto para 
a criança.
O luto jamais deve ser compreendido como uma união de sintomas que desaparecerão depois de determinado 
tempo, pois esses sintomas podem acontecer simultaneamente, sem haver qualquer ordem. Porém existe um 
padrão comum observado na maioria dos casos, como afirma Pincus 1989
“ A medida que a natureza do luto é tão complexa e as reações de personalidade individuais variam tão 
amplamente, é difícil chegar a uma definição abrangente. Para enfrentar este problema, têm sido feitas tentativas 
de dividir o processo de luto em fases observáveis, embora o número de fases e a ênfase dada a elas variem de 
cada estudo. “( p.102)

FASES DO LUTO
Com  o  intuito   de   compreender   melhor   o   funcionamento    do luto, Bowlby 1998 refere-se a quatro fases que 
possivelmente são vividas pelas pessoas que perderam um ente querido.  A  primeira  é  a fase de  choque,  que 
pode durar horas ou até semanas, sendo acompanhada de raiva e desespero. Nessa fase ocorrem variações de 
acordo com a situação e temperamento. Tende-se a amenizar a dor, distraindo-se e “ir levando”, porém, este 
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comportamento aumenta ainda mais a recusa da perda. É comum o aparecimento de emoções como revolta ou 
ressentimento.
A segunda fase é a do desejo, caracterizada pela busca da figura perdida, onde a pessoa enlutada se atenta a 
qualquer coisa que confirme sua fantasia de que o ente querido não morreu. É comum episódios de raiva quando 
se percebe a perda em si, e sentimento de culpa pela morte do outro. Quando a morte do ente querido é 
constatada, acomete-se uma profunda tristeza, acompanhada de um desejo de morte, iniciando a terceira fase, 
caracterizada por desorganização e desespero no enlutado.
Na quarta e última fase a uma tentativa de se reorganizar e continuar uma vida normal, aceitando a perda como 
definitiva. É importante ressaltar que nem todas as pessoas passam por essas fases de forma linear, podendo 
superar uma das fases. O processo de elaboração do luto varia de acordo com a intensidade do apego com o 
objeto perdido.

No que se refere ao luto infantil, Bowlby 2001, discute etapas do processo de luto em bebês e em crianças 
pequenas, ressaltando que são muito parecidos com o luto do adulto. Há ainda quatro fases durante o processo 
de luto das crianças: entorpecimento, protesto e busca da figura perdida, desorganização e desespero e por 
último, reorganização.
Na primeira fase pode ocorrer protesto, desespero e entorpecimento. A criança nessa fase se agita, chora, e 
busca qualquer sinal da pessoa ausente. Na etapa seguinte desespero e desorganização da personalidade a 
criança começa a aceitar a morte do ente querido, mas ainda há esperanças de sua volta. E por fim da etapa do 
desapego, desenvolve-se um grau de desligamento e a criança começa a buscar novas relações. Algumas 
reações são esperadas nesse processo de luto, como: distanciamento dos colegas, distúrbios alimentares, 
comportamento agressivo, déficit de atenção, distúrbios da fala, choro e medo constante, e insônia.
O sentimento de culpa merece destaque quando se fala das reações ao processo de luto, pois é muito comum que 
criança enlutada se sinta culpada pela morte do ente querido. Segundo Raimbault 1979
“ Tal como ocorre com o adulto, os sentimentos de culpabilidade são parte integrante do estado de luto. Podem 
ser conscientes: a criança entende que a morte do outro é culpa sua. Pensa no mal que lhe fez quando ainda 
estava vivo, na cólera que nutri contra ele, no momento em que adoeceu ou sofreu o acidente. Pode vir a pensar 
que também merece morrer. Esse desejo associa, ao mesmo tempo, sua punição e o desejo de ir juntar-se ao 
morto. “ ( p.174)
Teóricos acreditam que para uma boa elaboração do luto é, necessário vivenciar a dor da perda e expressar os 
sentimentos e emoções do enlutado. Portanto as crianças que perderam um ente querido, devem ser encorajadas 
a dar voz aos seus sentimentos e emoções, pois pela falta de maturidade e dificuldade de comunicação, a criança 
tem problemas em se expressar, principalmente por meio de palavras. Expressar-se, usualmente, por meio da dor 
corporal, comportamento agressivo e irritabilidade.

FATORES QUE INFLUENCIAM NA ELABORAÇÃO DO LUTO

Fica claro uma grande influência dos adultos na elaboração de fato do luto infantil, pois dependerá do que lhe foi 
dito e se a família e parentes facilitaram ou não a expressão dos sentimentos dela. 
Além da influência dos adultos, há também outros fatores que influenciam na elaboração do luto, tais como: 
idade da criança, fase de desenvolvimento,  assim como a intensidade e diversidade dos laços afetivos com o 
falecido.
Para Maria Júlia Kovacs, professora de Psicologia da Morte no Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo, USP, todos os adultos sabem que não   serão   eternos,   mas quando surge uma   situação,    seja    ela 
perda  de um animal de estimação, um amigo que se mudou ou a morte de um ente querido, passa-se pelo luto 
psicológico, que atinge o indivíduo e a todos a sua volta, e essa dor só cessa quando a pessoa aceita e segue sua 
vida. Ela ainda aponta que para os pequenos a ideia de morte não é compreendida integralmente, portanto deve 
ser discutida em sala de aula para que possam dividir com seus colegas, encontrando assim amparo.
A educadora aponta cinco questões essenciais a serem abordadas nesse assunto com as crianças: a primeira é 
respeitar as escolhas da família e ouvir a criança. O papel do professor é ajudar a família nesse momento 
doloroso. A segunda é considerar a faixa etária de cada aluno, pois desde pequena a criança já tem uma ideia de 
morte, porém acredita ser reversível.
A terceira é buscar um interlocutor mais próximo do estudante, caso isso ocorra no ambiente escolar é 
necessário alguém em que a criança confie e que dê espaço para questionamentos e apoio emocional. A quarta 
é trabalhar a questão com a classe, de maneira natural e propiciando assim que outros colegas relatem suas 
próprias experiências.
E por fim, deve-se minimizar os efeitos do luto na aprendizagem, o educador necessita ficar atento a essa criança 
enlutada, para que seu desempenho não caia, pois, choro não é o único modo de demonstração de perda, mas a 
falta de interesse, a falta de concentração e sonolência.
O tempo do processo do luto é diferente para cada pessoa, dependendo de faixa etária, nível de afetividade entre 
o enlutado e o falecido e concepção que ela tem de morte e luto. Segundo Bowlby 2006

“Longe de ser patológica, as provas sugerem que a expressão manifesta desse impulso irresistível, por mais fora 
da realidade e inútil que seja, é uma condição necessária para que o luto siga um curso saudável. Somente depois 
que todos os esforços foram feitos para reaver a pessoa perdida é que, segundo parece , o indivíduo adquire um 
estado de ânimo capaz de fazê-lo admitir a derrota e de reorientá-lo para um mundo em que a pessoa amada é 
aceita como irreparavelmente
ausente.” (p. 77).
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METODOLOGIA
Com o intuito de aprofundarmos os estudos sobre essa temática realizou- se uma pesquisa de campo em duas 
escolas municipais e uma particular, sendo duas na cidade de São Bernardo do Campo - SP e uma na cidade de 
Santo André - SP, tendo como instrumento de coleta de dados: questionários com perguntas fechadas para 
professores e gestão pedagógica, ambas do seguimento da Educação Infantil. Na pesquisa de campo, buscou-se 
observar se as escolas e os profissionais de educação incluem a temática em seu dia a dia e se possuem 
projetos, caso este fato ocorra com algum aluno. Muitos teóricos abordam questões a respeito do 
desenvolvimento da criança e de temas ligados a infância, através de pesquisa bibliográfica buscou-se definir e 
identificar como o tema morte é tratado nas escolas e como lidar com questões relativas ao luto infantil.

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
Observou-se na pesquisa que as escolas citadas ainda não possuem projeto ou metodologia para trabalhar a 
temática morte nas escolas, tão pouco sabem lidar com situações de luto infantil. 
Analisado os dados, verifica-se que as escolas não acreditam na relevância do trabalho com a temática a morte, 
esquivando-se muitas vezes quando o tema surge em sala de aula. Dentre os educadores entrevistados 
percebeu-se grande dificuldade em falar sobre morte e o processo de luto dentro da escola, pois os educadores 
não possuem formação acadêmica voltada para o tema e nem se encontram preparados para lidar com crianças 
enlutadas.

Entretanto, em uma das escolas os educadores acreditam que a temática morte pode ser abordada por meio da 
literatura infantil e em situações do cotidiano, como por exemplo: a perda de um animal de estimação.
É importante observar que a criança procura maneiras de compreender o que está acontecendo, e que se 
comunica de diversas formass, inclusive, pela manifestação de sintomas. Sintomas esses que podem prejudicar 
de forma direta seu desenvolvimento intelectual, social e emocional, dificultando sua relação com o mundo que 
a cerca e seu processo de amadurecimento. 
Além de um acompanhamento psicológico no processo de luto, outra solução para tornar a vivência da perda 
menos nociva e dolorosa, está relacionada à possibilidade de perceber a morte como um processo natural, e não 
apenas como um acontecimento trágico e restrito como tantas vezes ele é visto.
Neste sentido, Pincus (1989) discute em seu livro:
Uma das medidas de prevenção mais importante seria o reconhecimento da inevitabilidade da morte e perda, não 
como uma terrível ameaça que paira sobre nós, mas como uma parte importante da vida a qual temos que nos 
preparar.... Mas parece que não há nada que prepare as pessoas para a tarefa mais fundamental e universal com 
que se pode deparar em qualquer idade: a morte e a perda (p.217)
Sendo assim, uma educação para a morte é a possibilidade de ressignificar a vivência da perda, é a oportunidade 
de trabalhar mais amplamente a questão da morte e o processo do luto.
Alguns autores trazem grande contribuição no que se refere a uma educação para a morte, que podem facilitar a 
comunicação a respeito da morte e as fantasias que elas produzem sobre a temática. Paiva 2011 sugere o uso de 
livros e estórias que abordem o tema morte, livros esses que devem ser devidamente selecionados para que 
desempenhem seu papel de facilitador. O trabalho com a literatura infantil pode auxiliar na comunicação com as 
crianças, de forma lúdica, possibilitando que questões sobre morte e luto sejam trabalhadas, permitindo assim 
que elas falem sobre as perdas recorrentes em suas vidas, como a de animais de estimação.

A autora também cita em seu livro A arte de falar da morte para as crianças, alguns livros que podem auxiliar na 
hora de trabalhar a temática morte em sala de aula, como: A sementinha medrosa da autora Márcia Oliveira que 
fala sobre a dinâmica vital existente entre o homem os animais, e as plantas, falando também sobre o morrer; Vó 
Nana da autora Margaret Wild que retrata como a avó organiza o final de sua vida da despedida e de como retoma 
sua história, fechando um ciclo e também Quando os dinossauros morrem dos autores Laurie K. Brown e Marc 
Brown que trata da morte de uma pessoa querida, ou de um animal de estimação, falando dos sentimentos 
provocados pela perda, respondendo ás perguntas que sempre são feitas nesse momento. Os amigos 
dinossauros vão consolar as crianças e dar importante apoio para seus pais.
Há ainda outros estudos que sugerem que as escolas realizem trabalhos com as crianças e adolescentes a fim de 
possibilitar a comunicação sobre a morte e o luto, por meio de palestras, jogos, atividades e dinâmicas.
Por meio destas ações podemos encorajar os enlutados a comunicarem o que pensam e como se sentem, 
facilitando assim a expressão dos sentimentos e a reflexão sobre o assunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizar o presente trabalho foi de suma importância, uma vez que oportunizou refletir sobre questões ligadas a 
temática morte e ao processo de luto infantil, questões essas pouco discutidas em nossa sociedade. Entendemos 
a perda de um ente querido como um acontecimento doloroso e traumático e para uma criança pode ser muito 
complexo. A criança, ainda que pequena, percebe a perda de um vínculo afetivo, porém ela precisa ter uma 
maturação cognitiva e intelectual para entender o conceito de morte. A comunicação da perda e o amparo à 
criança enlutada também é um ato difícil, pois cada criança é única e possui diferentes maneiras de lidar com a 
morte, levando em consideração sua fase de desenvolvimento humano, segundo Piaget 2004.
Desta forma, a escola tem um papel imprescindível no que se refere ao processo de luto e suas particularidades, 
juntamente com o professor, que representa uma figura fundamental no processo de desenvolvimento da 
criança, servindo como modelo de identificação, dando continuidade a relação estabelecida com seus pais.
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Por meio do estudo foi possível evidenciar, que não existe uma única metodologia para trabalhar com a criança 
enlutada, pois, cada criança é singular, desta forma o processo de luto também é único. Cada criança vivencia de 
maneira distinta a perda à qual foi submetida. Portanto, se faz necessário o apoio da escola que a criança faz 
parte, tendo grande importância no processo de elaboração do luto, visto que é função desta, preparar o futuro 
cidadão, no sentido amplo da palavra, ou seja, formar para a vida.
Deste modo, é essencial que aja mais estudos e reflexões sobre o tema em questão que permitam aos 
profissionais e famílias o acesso a informações e a ajuda necessária para que facilite, dinamize e possibilite o 
crescimento e o desenvolvimento criativo diante da dor, com o intuito de que as experiências vivenciadas dentro 
do luto, sejam também fonte de crescimento e enriquecimento.
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RESUMO 
Este artigo refere-se ao engajamento do currículo multicultural as disciplinas escolares do Ensino Fundamental 
e Médio, tendo como objetivo, analisar a inserção, implementação e contemplação da inclusão de conteúdos 
curriculares de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica reflexiva ao 
planejamento e execução na organização de referenciais que abrangem os conteúdos de gênero, etnia e cultura, 
que devem ser abordados no ensino básico, construindo uma proposta pedagógica a reconhecer a existência da 
homogeneidade social. Na conclusiva, foi possível observar as constantes transformações multicultural, 
tornando-se cabível a escola, oferecer um currículo inovador acompanhando a pluralidade cultural da presente 
sociedade, conduzido a encontrar caminhos de superação e êxito no âmbito educacional.
Palavra-chave: Cultura Africana; Afro-Brasileira; Currículo; Multiculturalismo.

INTRODUÇÃO

A tendência de mudanças no currículo monocultural brasileiro e latino-americano teve forte influência das teorias 
multiculturalistas, onde os debates sobre esse tema passaram a considerar a necessidade da perspectiva de 
currículo multicultural devido à formação do povo Latino-americano, originários de miscigenações.
Em março de 2008, a Lei 11.645 passou a vigorar e trouxe as grades escolares do Ensino Fundamental e Médio, a 
obrigatoriedade da inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena como disciplina no currículo oficial 
das redes públicas e particulares de ensino. Trata-se de dois livros em um só volume, tornando-se a disciplina 
que passou a fazer parte dos conteúdos curriculares de Artística, Literatura e História. Os educadores poderão 
contribuir efetivamente com as mudanças nesse processo, possibilitando tanto no currículo básico quanto no 
chamado “oculto” a dimensão do multiculturalismo na realidade brasileira, trazendo sua dimensão para a sala de 
aula.
A realização deste estudo, justifica-se com base no pressuposto de que é possível uma mudança nos currículos 
monoculturais das escolas para avançar em algumas questões cruciais, como o enfrentamento da tolerância com 
as diferenças culturais e étnicas, para que o educando tenha a possibilidade de refletir sobre a importância da 
diversidade tanto nos discursos educativos como no processo de inter-relação entre teoria e prática concreta, 
onde o currículo deverá conter as bases do desenvolvimento de questões sociais representadas pela noção de 
multiculturalismo no processo de formação da sociedade brasileira, o processo miscigenação e a presença da 
diversidade cultural existente no Brasil e América latina.
O objetivo desse estudo é identificar as perspectivas das grades curriculares dos cursos de Cultura 
Afro-brasileira na Educação. Pretende-se analisar as diretrizes da inserção da disciplina no currículo escolar; 
descrever as orientações voltadas à sua implementação e avaliar os conteúdos e as estratégias implementadas 
nas várias modalidades de ensino que cuja grade contempla a disciplina Cultura Afro-brasileira.
Aponta-se como problemática, as dificuldades do ambiente escolar de trabalhar o sentido das traduções da 
diversidade na sala de aula, a partir de diálogos interculturais na medida em que existe muita intolerância de 
gênero, etnia e cultura. Neste sentido, é relevante pesquisar sobre o conhecimento intercultural produzido e em 
que situações são apresentadas.

CONTEXTO HISTÓRICO DO CONTINENTE AFRICANO

O continente africano é a região de povoamento mais antiga do mundo. Lá surgiram os nossos primeiros 
antepassados, a milhões de anos, se espalharam pelo continente e de lá para os demais continentes. A África é o 
local onde ocorreu o mais longo período da história da Humanidade, a chamada Pré-Histórica. Durante esta fase 
nossos antepassados passaram por um processo chamado de humanização. Isto quer dizer que as 
características culturais que nós temos até hoje, como a fala, a socialização, a forma de nos organizarmos em 

CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA
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famílias e comunidades; a transmissão do conhecimento entre os grupos, na África, promoveu o surgimento das 
primeiras organizações sociais, com o desenvolvimento da agricultura, organização de governos e outras 
instituições sociais.
A África é um grande continente com mais de cinquenta países, marcado pelos mais variados climas e relevos, 
tendo desde florestas tropicais, savanas, desertos, até neve. Assim, o primeiro ponto a se destacar sobre a Africa, 
é que não podemos pensar que todos os povos são iguais. Há uma grande diversidade étnica e cultural no 
continente africano. 
A partir do século XV, o continente africano passou a ser explorado pelos europeus, em busca de mercadorias, 
para serem comercializadas. Foi o período conhecido como o das Grandes Navegações e dos Descobrimentos. 
Os portugueses, em especial, estabeleceram-se na costa africana, promovendo grandes mudanças, 
especialmente porque o contato com os lusitanos fez aumentar uma prática que já existia na África: a escravidão. 
Desde muito tempo os africanos praticavam a escravidão, especialmente através da captura de povos inimigos, 
que se tornavam prisioneiros de guerra. Entretanto, um dado é importante destacar: a questão da cor não era 
critério para escravizar os africanos entre si. Além disso, as atividades nas quais os escravizados eram inseridos 
eram bastante diversificadas, chegando a ocuparem altos cargos na administração dos reinos. Quando os 
europeus começaram a comercializar os africanos, como escravizados, o faziam por conta da cor da pele e eram 
utilizados principalmente como mão de obra nas lavouras. 
Esta barbárie continuou nos séculos seguintes, tendo um novo impulso no XIX, quando os outros países 
europeus iniciaram o processo de partilha do continente. Quando os europeus chegaram à África, especialmente 
os portugueses, encontraram grandes reinos e outras formas de organização política, muito diversificada entre 
si, e que foram desrespeitados e subjugados pelos europeus, foi de muitos destes povos que um número enorme 
de africanos foi retirado e trazido para a América, na condição de escravizados, visto que os europeus se 
aproveitaram da superioridade bélica e aperfeiçoaram a escravidão que já havia na África, mas os africanos 
sempre resistiram bravamente à dominação.
Assim estas pessoas tinham as mais variadas profissões e status social, muitos sendo camponeses, artesãos, 
professores, nobres, administradores, soldados, e até reis, rainhas, que foram transformados em escravos e 
trazidos para a América para trabalharem nas grandes lavouras. Forjou-se, então, uma falsa ideia de que os 
africanos aceitaram passivamente a dominação. Esta concepção gerou um equívoco que tem comprometido 
várias gerações de brasileiros, interferindo na identidade de cada um, assim como na autoestima do povo.
O Abolicionismo é o nome que se dá a um longo movimento que ocorreu durante o século XIX, envolvendo as 
elites políticas e econômicas, intelectuais, sociedade civil e dos escravizados. Havia, entre os dirigentes do país, 
a convicção de que a escravidão representava um atraso no desenvolvimento econômico brasileiro. Por outro 
lado, no âmbito internacional, havia, também, grande discussão acerca da escravidão africana por parte dos 
países que iniciavam a exploração capitalista daquele continente. Entre as elites existiram alguns projetos, como 
o Emancipacionista, o Imigrantista e o Abolicionista. Além das discussões entre os membros da elite e 
intelectuais, ocorreu também a luta dos escravizados que, desta forma, pressionavam as autoridades para que 
ampliassem o debate acerca da escravidão e a abolição. A resistência se configurou de várias formas no século 
XIX, desde fugas individuais e em massa; passando por destruição de plantações e assassinato de senhores e 
suas famílias; a organização de quilombos. Existiram também várias lideranças negras, como Luiz Gama, José 
do Patrocínio e André Rebouças.

MITO DA DEMOCRACIA RACIAL

O racismo, no Brasil, é camuflado pelo Mito da Democracia Racial. Sob o discurso de que “no Brasil não há 
racismo”, o preconceito racial acontece nas formas mais variadas, promovendo e reiterando a exclusão de 
grande parcela da sociedade brasileira dos direitos da cidadania. Para combater a tal mito foram criadas as 
chamadas Ações Afirmativas, que são políticas púbicas que têm como objetivo promover a reparação histórica, 
inserindo as populações que ficaram fora dos direitos. A Lei 10.639/2003 faz parte destas Ações Afirmativas.
Alguns fatores contribuem para que tal equívoco persista entre nós. Dentre vários, destacamos alguns:
- A existência do racismo em nossa sociedade, produzindo e disseminando uma visão negativa sobre o negro. 
Expressões marcantes do racismo podem ser percebidas nas piadas racistas formuladas no dia-a-dia e na 
associação que muitas pessoas fazem entre negro e criminalidade; negro e pobreza; negro e sujeira, dentre 
outras;
- O desconhecimento de uma grande parte da sociedade brasileira, inclusive de intelectuais, sobre os processos 
de luta e organização dos africanos escravizados e dos seus descendentes durante o regime escravista. É muito 
comum ouvirmos as pessoas atribuírem, de maneira equivocada, a longa duração da escravidão a um 
comportamento passivo e resignado dos negros ou demonstrarem total ignorância sobre as revoltas escravas e 
movimentos de luta após a escravidão. Há também uma falta de conhecimento sobre as ações do movimento 
negro na atualidade;
- Falta de divulgação de pesquisas e livros de pesquisas e livros que recontam a história do negro brasileiro, 
destacando-o como sujeito ativo e não como vítima da escravidão e do passado escravista. Basta pensar quantas 
vezes ouvimos ou lemos sobre líderes negros que atuaram nos movimentos de luta durante e após a escravidão; 
quantas vezes participamos de debates com pesquisadores negros e brancos sobre a participação ativa dos 
negros no Brasil, ou ainda, quantos documentários e programas informativos sobre essa temática são veiculados 
na televisão e outros meios de comunicação;
- A crença de que no Brasil não há racismo e de que diferentes grupos étnico-raciais aqui existentes, nos quais 
está incluído o segmento negro, viveu uma situação mais branda de exploração e escravidão quando 
comparados com a realidade de outros países. Ao fazer essa afirmação equivocada muitas pessoas costumam 
comparar a situação racial no Brasil com a de outros países, em diferentes épocas, nas quais as pessoas negras 
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viviam em regime de segregação, separados dos brancos em territórios, bairros ou guetos, sem usufruir os 
mesmos direitos e não podendo conviver nos mesmos espaços que os brancos. Para superar essa visão 
romântica e deturpada é preciso lembrar que toda forma de racismo é perversa. Sendo assim, qualquer conjunto 
de ideias e práticas que considere um grupo racial como superior e outro como inferior deve ser combatido.

CURRÍCULO MULTICULTURAL

O Multiculturalismo no Brasil tem desempenhado um papel mais reflexivo através de vários autores como Gadotti 
(1992) Freire (1999); Franco (2000); Candau (2000) realizaram estudos e escreveram obras sobre o tema com base 
no processo educativo brasileiro, salientando a necessidade de superação de currículo monocultural.
Paulo Freire, educador brasileiro, trouxe reflexões importantes no concernente a um novo redirecionamento no 
currículo, a partir de uma análise comparativa e interpretativa do fenômeno da globalização e da situação da 
educação na América Latina. Em suas reflexões é muito importante que novos valores sejam ampliados e 
avaliados no currículo para que ocorra uma inovação na Didática e as novas bases para uma inovação curricular, 
sendo apontado que a postura de mudança depende diretamente de um novo enfoque da didática com base no 
processo de pluralidade cultural em um currículo multicultural para que possam ocorrer a oportunidade da 
efetivação de diferentes formas do trabalho pedagógico na contemporaneidade.
Gadotti (1992) em sua obra sobre multiculturalismo desenvolveu um pensamento crítico sobre a superação da 
visão de poder na escola e a necessidade de superação da educação dominante no contexto das relações raciais 
e na política curricular do sistema de ensino. Segundo o autor, já é possível a partir das produções teóricas 
contemporâneas determinarem um caminho efetivo rumo a um currículo escolar multicultural.
Segundo Gadotti (1992), as escolas brasileiras devem superar os currículos monoculturais e desenvolver 
currículos que privilegiem a pluralidade cultural para a realidade latino-americana, favorecendo para que o 
educando tenha conhecimento das realidades sociais e que a educação não seja a que defende uma educação 
europeizada.
Franco (2000) considera que atualmente muitas questões estão levantadas na área de currículo, na verdade é a 
busca de um novo paradigma que representam muitas linhas e tradições críticas que trazem uma nova visão de 
mundo a partir da visão de inclusão social, de educação a qual aborde um conjunto unificador de suposições e 
orientações para o desenvolvimento da teoria e prática curricular com base no multiculturalismo e pluralidade.
Candau (2000) critica no campo do currículo, a centralidade da cultura dominante europeia e sua influência no 
currículo em termos epistemológicos, ao mesmo tempo em que analisa a urgência da superação do currículo 
monocultural. A autora considera que é necessária a evolução de um caráter multicultural da realidade social para 
fortalecer o processo de ressignificação da escola.
Gucliano & Ferreira (2000) revela que nos campos social, cultural e pedagógico, emerge também a mesma 
mudança de perspectiva: atualmente existe a constante busca de um sujeito tolerante e plural como perspectiva 
da pós-modernidade. Esse fato gera necessariamente a transformação do indivíduo diante das relações sociais, 
na buscado sucesso e da superação de seus limites diante da diferença, reconhecendo que a escola é um espaço 
de diferenças.
Alba (1993) avalia necessidade de uma redefinição do desenho estrutural do currículo monocultural para ampliar 
neste importante instrumento pedagógico, a visão social, dimensionando a pluralidade.
Alguns dos críticos do currículo atual têm se preocupado particularmente acerca de como se constrói e se atua 
sobre o significado nas escolas e para torná-las mais democráticas e plurais. Assim, discute-se as teorias críticas 
que favoreçam as formas de desenvolvimento cognitivo que reforcem o questionamento das formas existentes 
de opressão institucional, o reconhecimento de que o poder, o conhecimento, a ideologia e a escolarização estão 
relacionadas em padrões de complexidade em constante transformação.
O vínculo que dá forma a estes inter-relacionamentos é de natureza social e política, sendo tanto produto como 
processo da história renovando a forma de perceber seu contexto em uma visão mais pluralista e incorporando 
inúmeras vertentes teórico-críticas no ensino de História.
Freire (1989) revela que no plano pedagógico o currículo multicultural identifica o educando como sujeito e 
construtor de seus conhecimentos, ou como agente social que contribui para mudanças através da participação 
social e da cidadania. Portanto, envolve um contexto histórico que enriquece o um enfoque que privilegia a 
cidadania, no qual o aluno é incentivado a refletir e discutir, a se motivar com o estudo da dinâmica da sociedade.
Os propósitos desse novo currículo é gerar possibilidades de emancipação, teremos que desenvolver uma nova 
linguagem e novas formas de racionalidade para realizar tal tarefa. Segundo Alba (1993, p. 17) a situação de nossa 
era não é diferente da situação enfrentada atualmente pelo campo curricular:

Esta situação é tão envolvente quanto radical: construir as condições que permitam que a humanidade busque 
sua auto compreensão e significado com diversas possibilidades para o desenvolvimento de formas mais 
flexíveis e humanas de currículo. (ALBA, 1993, p. 17).

Assim, constata-se que existem críticas ao currículo dominante existente, cujas bases só levam em conta as 
demandas de caráter econômico e a educação tecnológica que trazem o viés econômico com maior intensidade. 
Na evolução do currículo atual tem-se a concepção de necessidade de se privilegiar uma educação tecnológica 
mais abrangente devido às rápidas transformações tecnologias e caminho que definiu as novas gestões nas 
organizações produtivas.
O currículo atua como instrumento para possibilitar que a escola cumpra o papel social na sociedade de 
formadora frente às perspectivas de uma educação plural. A estratégia é a articulação de conteúdos com ênfase 
à organização de um currículo para a adaptação à pluralidade cultural. A questão cultural/social não foi 
contemplada nas bases do currículo que está pautado nas diretrizes de currículo monocultural.
A criação da Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de dezembro de 2004 que abrange as diretrizes Curriculares 
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Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana foi sancionado na lei 10.639 que determinou as orientações para incorporação do ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira no Ensino Fundamental e Médio, tendo como ponto de apoio as discussões e debates 
sobre multiculturalismo e a necessidade de superação da visão monocultural nos currículos, livros e 
procedimentos didáticos e da noção europeizada que marginaliza a formação dos países miscigenados de 
cultural latina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado permitiu identificar que as políticas públicas brasileiras implementaram uma mudança 
favorecendo a aplicação de conteúdos na grade curricular do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no 
Ensino Fundamental e Médio. Assim conclui-se que a mudança na grade curricular poderá favorecer a superação 
de currículos monoculturais nas escolas se houver um trabalho pedagógico interdisciplinar que contemple todos 
os conteúdos
Embora as Políticas Públicas tenham demorado para avançar em algumas questões cruciais como o 
enfrentamento da intolerância com as diferenças culturais e étnicas na escola, a superação do currículo 
monocultural poderá ser uma realidade nova. A emergência do estabelecimento de novas abordagens 
curriculares se constitui atualmente na discussão e debates acalorados sobre o multiculturalismo que 
dimensionem a qualidade educacional e inserção de disciplinas necessárias para o enriquecimento e 
estruturação curricular mais flexível.
A abertura na grade curricular do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no Ensino Fundamental e Médio 
abre a possibilidade de refletir sobre a importância da diversidade tanto nos discursos educativos como no 
processo de inter-relação entre teoria e prática concreta a partir de diálogos interculturais na medida em que 
existe muita intolerância de gênero, etnia e cultura. 
As inovações para o novo currículo indicadas pelos autores que lutam por uma inovação do processo de 
ensino-aprendizagem interseccionado com as dimensões técnicas, sociais, humanas e Políticas. No processo de 
inovação, deve-se considerar que o currículo apontado como proposta de renovação deverá enfatizar os 
problemas do descompasso entre a legislação e a realidade. Desta perspectiva, cabe ressaltar a necessidade de 
reflexão sobre a totalidade da problemática que envolve o Brasil e a América Latina. Além da oportunidade das 
práticas educativas de colocarem em um currículo que possa contribuir com o pensar crítico e reflexivo sobre a 
pluralidade cultural.
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RESUMO 
O conhecimento da psicopedagogia pode ajudar o educador a entender como ocorrem, ou se manifestam os 
diversos processos cerebrais, que estão relacionados ao comportamento humano. Desta forma, quando o 
educador está munido de conhecimento a cerca da ciência psíquica, ele consegue refletir como a sua atuação e 
as diferentes ações, podem desencadear comportamentos favoráveis, ou não à aprendizagem. Neste sentido é 
que os objetivos deste estudo é observar, analisar e discutir as dificuldades pelas quais os profissionais da 
educação. Participaram deste estudo cinco professoras da Rede de Ensino Municipal de São Caetano do Sul, na 
EMEF Senador Fláquer, que possuem alunos autistas incluídos em suas salas. As professoras foram submetidas 
à uma entrevista estruturada e as suas atuações foram registradas em um caderno de registro contínuo de 
observação, num período de uma semana. As informações do caderno de registro contínuo foram agrupadas às 
informações da entrevista. A partir de uma análise qualitativa foi possível estabelecer como discussão as 
seguintes categorias de análise: Formação, Recursos, Parceira da Escola e Atuação. Os resultados apontaram 
que as professoras que tiveram formação específica em Educação Especial, possuem uma atuação mais ativa e 
dinâmica com as crianças auatistas e estão em constante formação. 

Palavras-chave: Atuação Docente; Educação Inclusiva; Autismo.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como tema a inclusão de alunos autistas nas salas regulares e as dificuldades do professor frente 
ao desafio emergente.
Desta forma, o mesmo se justifica, pois o processo educacional vive nos dias atuais um período transitório. As 
propostas educacionais estão caminhando em busca de uma educação para todos, tendo como princípio básico 
a inclusão.
Neste sentido, viabilizar a permanência do aluno autista na escola regular, proporcionando a aprendizagem 
significativa, implica em ações direcionadas às instituições de atendimento especializado, escola, ao professor, 
à família e ao aluno propriamente dito.
Dentro deste contexto deve-se considerar a responsabilidade da escola, bem como a do professor em garantir 
condições para que este processo inclusivo venha acontecer efetivamente. É notório que ano após ano, o número 
de crianças autistas vem aumentando na rede regular de ensino, e os professores se sentem despreparados 
ainda para lidar com questões pedagógicas (como ensinar) e questões comportamentais, que influenciam 
diretamente neste processo.
Assim, a questão que move este estudo é saber em que condições a inclusão está acontecendo nas salas 
regulares, e como o professor pode estar contribuindo para uma educação de qualidade, e para todos. 
Frente a esta problemática, é que o objetivo deste estudo é observar, analisar e discutir as dificuldades pelas 
quais os profissionais da educação passam mediante a falta de preparo, medo e/ou dificuldade de compreensão 
da condição autista, e suas implicações.
A relevância deste estudo está fundamentada na importância da formação continuada, oportunizando ao 
educador, o acesso à cultura inclusiva, que consiste em participação de cursos, congressos, estudos de caso, 
que contribuem de forma efetiva à ajudar o educador a entender como ocorrem, ou se manifestam os diversos 
processos cerebrais, que estão relacionados ao comportamento humano, e suas formas de aprendizado. Desta 
forma, quando o educador está munido de conhecimento, ele consegue refletir como a sua atuação e as 
diferentes ações, podem influenciar e contribuir positivamente com o processo de inclusão escolar.

Para tanto, este estudo tem como metodologia de trabalho, a pesquisa de campo, em que os sujeitos envolvidos 
são professores da rede regular de ensino da Escola Municipal Senador Flaquer, na cidade de São Caetano do 
Sul. Para a realização deste estudo serão utilizados os seguintes materiais: autorização da escola em participar 
do estudo; termo de consentimento livre e esclarecido para os sujeitos participantes; roteiro de perguntas; 

O PROCESSO INCLUSIVO DE ALUNOS AUTISTAS
NAS SALAS REGULARES E AS DIFICULDADES DO
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gravador. Desta forma, A técnica de pesquisa utilizada neste estudo será estudo de caso e terá como instrumento 
de pesquisa a entrevista.
Para o desenvolvimento teórico deste estudo, fui buscar dados na literatura nacional, delineando-os diretamente 
com os tópicos relacionados com educação especial, educação inclusiva, papel do professor numa educação 
para todos.
 A educação inclusiva é uma ação educacional humanística, democrática, amorosa, mas não piedosa, que 
percebe o sujeito em sua singularidade e que tem como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e inserção 
social. 
          O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca. A ideia é que as 
crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas em escolas de ensino regular. O objetivo da 
inclusão demonstra uma evolução da cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança deve ser separada das 
outras.
         Do ponto de vista pedagógico esta integração assume a vantagem de existir interação entre crianças, 
procurando um desenvolvimento conjunto. No entanto, por vezes, surge uma imensa dificuldade por parte das 
escolas em conseguirem integrar as crianças com necessidades especiais devido à necessidade de criar as 
condições adequadas.(BRASIL,1994)
         Com a Declaração de Salamanca surgiu o termo necessidades educativas especiais, que veio substituir o 
termo “criança especial”, termo anteriormente utilizado para designar uma criança com deficiência. Porém, este 
novo termo não se refere apenas às pessoas com deficiência, este engloba todas e quaisquer necessidades 
consideradas “diferentes” e que necessitem de algum tipo de abordagem específica por parte de instituições. 
A educação inclusiva apoia os deficientes numa educação especial. A Educação Especial é o ramo da Educação, 
que se ocupa do atendimento e da educação de pessoas deficientes, ou seja, de pessoas com necessidades 
educativas especiais. (STAINBACK & STAINBACK, 1999). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desde sua primeira descrição feita por Leo Kanner, um psiquiatra austríaco em 1943, que descreveu casos de 
crianças que apresentavam um isolamento extremo, o autismo é descrito como um transtorno severo do 
desenvolvimento que leva o indivíduo a ter vários comprometimentos de comunicação visual e social, 
comportamentos repetitivos tipificados, comprometimento da capacidade de se relacionar integralmente com 
outros, excessivo apego a rotina, dificuldades de codificar as normas sociais que são aprendidas através da 
observação e intuição, dificuldades na coordenação motora, associado ou não a isso, a deficiências intelectuais. 
Cada indivíduo autista é único com características individuais que podem apresentar desenvolvimento constante 
e diferenciado em todas as fases da vida sendo necessário o acompanhamento psicológico a fim de minimizar os 
sintomas e estimular seu desenvolvimento global.
Assim, Santos (2008), descreve muito bem as condições em que a escola se encontra para receber uma criança 
autista:
"A escola recebe uma criança com dificuldades em se relacionar, seguir regras sociais e se adaptar ao novo 
ambiente. Esse comportamento é logo confundido com falta de educação e limite. E por falta de conhecimento, 
alguns profissionais da educação não sabem reconhecer e identificar as características de um autista, 
principalmente os de alto funcionamento, com grau baixo de comprometimento. Os profissionais da educação 
não são preparados para lidar com crianças autistas e a escassez de bibliografias apropriadas dificulta o acesso 
à informação na área." (Santos, 2008, p.9).
Como sabemos, a família é o primeiro grupo social do indivíduo e é ela que deve suprir as necessidades de 
cuidados básicos, carinho, respeito, amor, confiança e serem encorajadas a se relacionar com outras pessoas, 
portanto é a família que deve estimular, encorajar e dar o suporte necessário à criança autista em seus primeiros 
contatos com a realidade escolar.
Como cada aluno autista apresenta características próprias de comportamento e autonomia, a escola sendo 
outro importante grupo social no qual ele fará parte, deverá adaptar seu trabalho pedagógico, dar suporte ao 
professor, preparar os alunos e sensibilizá-los visto que serão parceiros dele para que, juntamente com o apoio 
da família possam ajudá-lo a desenvolver todas as suas potencialidades.
Assim, um time multidisciplinar com a ajuda de especialistas pode ajudar a equipe pedagógica e dar suporte ao 
professor que recebe essa criança e pode num primeiro momento sentir-se inseguro e inapto a trabalhar o 
desenvolvimento desse aluno. Santos 2008, afirma que:
"O nível de desenvolvimento da aprendizagem do autista geralmente é lento e gradativo, portanto, caberá ao 
professor adequar o seu sistema de comunicação a cada aluno." (Santos, 2008, p. 30)
Ao iniciar seu convívio na escola, a primeira coisa que o professor deve desenvolver será criar um vínculo com 
esse aluno para que ele possa acreditar e confiar nas ações que o professor tomará diante dos obstáculos e 
dificuldades que poderão aparecer.
Desta forma, faz-se necessário entender que a Educação Especial é uma educação organizada para atender 
especifica e exclusivamente alunos com determinadas necessidades especiais. Algumas escolas dedicam-se 
apenas a um tipo de necessidade, enquanto que outras se dedicam a vários. (MAZZOTTA, 2005). O ensino 
especial é mais frequente em instituições destinadas a acolher deficientes, isto tem sido alvo de criticas, por não 
promoverem o convívio entre as crianças especiais e as restantes crianças. No entanto, é necessário admitir que 
a escola regular nem sempre consegue oferecer uma resposta capaz de atender as diversas necessidades destas 
crianças. ( BRASIL, 2008)
 Assim, uma escola direcionada para a educação especial conta com materiais, equipamentos e professores 
especializados. O sistema regular de ensino precisa adaptar-se, caso deseje ser inclusivo. (BRASIL, 1994).
Desta forma, é que o MEC propõe o documento “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva” (2008), instituindi o Atendimento Educacional Especializado – AEE.
O AEE é um serviço da Educação Especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 
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acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades específicas. O AEE ainda, complementa e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à 
autonomia e independência na escola e fora dela. 
Assim, a escola e também o professor acabam exercendo uma função muito importante em nossas vidas: a de 
nos educar e a de nos preparar para enfrentar o mundo.
Diante dos novos caminhos que o processo de educação está percorrendo, indicando a inclusão como filosofia 
mais adequada, todas as instâncias responsáveis pelo aluno com Necessidades Especiais: pais, escola, 
profissionais da área terapêutica e sociedade, devem trabalhar na mesma direção, para que este aluno possa se 
desenvolver dentro de um contexto mais amplo e ainda, possa ser visto  a partir de suas potencialidades e 
também como sujeito participante da sua vida individual e social, mesmo porque somos seres individuais, com 
particularidades específicas, mas buscamos incessantemente a ascensão na vida social.  (ALVES, 2006)
Desta forma ainda, pensando no apoio a ser dada ao professor rede regular de ensino, que recebe um aluno com 
Necessidade Especial, é que se faz importante o serviço de AEE, bem como os profissionais que nele atuam, de 
modo a instrumentalizar o próprio aluno com Necessidades Especiais, o professor da sala regular de ensino, e 
toda comunidade escolar, a fim de contemplar e superar as necessidades educativas expressas no processo de 
ensino e aprendizagem.

METODOLOGIA DA PESQUISA
 A técnica de pesquisa que fundamenta este estudo foi a pesquisa de campo, em que os participantes 
foram submetidos ao Termo de Consentimento Esclarecido, atendendo aos pressupostos da Resolução do CNS 
466/2012 de Pesquisas em Seres Humanos. O mesmo foi utilizado com os participantes do estudo a fim de obter 
a autorização para a realização da coleta de dados. 
Participaram deste estudo cinco professoras que atuam com alunos do Eniso Fundamental I, no Município de São 
Caetano do Sul, com idade entre 7 e 11 anos, da EMEFE Senador Fláquer
Professora 1: tinha 37 anos de idade, formada em Pedagogia com Habilitação em Deficiência Auditiva e com 
experiência de 10 anos no magistério.
Professora 2: 50 anos de idade, formada em Pedagogia e com experiência de 25 anos no magistério.
Professora 3: 43 anos de idade, formada em Pedagogia com Habilitação em Orientação Educacional e com 16 
anos de atuação no magistério.
Professora 4: 50 anos de idade, formada em Pedagogia com Habilitação em Deficiência Intelectual e com 
experiência de 25 anos no magistério. 
Professora 5: 45 anos de idade, formada em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil e com experiência 
de 20 anos no magistério. 
O critério utilizado para a participação das professoras neste estudo foi feito de acordo com a matrícula dos 
alunos com autismo. Desta forma, só participaram da pesquisa as professoras que tinham em suas salas alunos 
com tal caracterização. 
O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta dos dados que compõem este estudo foi a entrevista 
estruturada e o caderno de registro contínuo de observação.
A opção de utilizar a entrevista estruturada ocorreu em razão de executar o procedimento com mais rapidez, e 
também em razão de obter precisamente as respostas dadas pelos sujeitos.
Assim, a entrevista tem sido um procedimento de coleta de dados amplamente utilizado em pesquisa em ciências 
humanas. Para alguns ela é designada como um método; para outros, um instrumento de pesquisa; e, para 
outros, uma técnica. (MANZINI, 2003)
Já o registro contínuo foi usado neste estudo como uma forma de coletar as informações em tempo real. Esse 
recurso foi utilizado pela pesquisadora para registrar na forma de descrição de comportamentos, o que acontecia 
com a atuação do professor em sala de aula.
Assim, as informações da entrevista e do caderno de registro contínuo foram agrupadas. E diante de uma análise 
de conteúdos dos registros, é que as mesmas foram discutidas dentro de um esquema de categorização das 
unidades de análise significativas para o objeto de pesquisa. Desta forma, Badin (1977), definiu categorização 
como uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 
seguidamente, por reagrupamento segundo gênero, com critérios previamente definidos. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OU SUGESTÕES
Buscando atingir o objetivo deste estudo é que apresentamos os resultados deste estudo na de categorias de 
análise produzidas pelos dados da entrevista e do registro contínuo de observação. Assim, segue abaixo o 
quadro com as categorias de análise expressas. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE
 FORMAÇÃO RECURSOS PARCERIA DA ESCOLA ATUAÇÃO
PROF. 1  Ed. Especial Faz adaptação de recursos A parceria da escola só é firmada por meio da minha 
solicitação Ótimo gerenciamento de sala, e ações pontuais com as crianças atípicas. 
PROF. 2 Apenas Pedagogia Acredita que os recursos são suficientes Não necessita de parceira 
Possui o controle da sala, e gerencia todos os alunos com a mesma conduta. 
PROF. 3 Orientação Educacional Afirma que os recursos muitas vezes não contemplam a necessidade 
Necessita de parceira, mas não tem.  Ótimo gerenciamento de sala, e sempre tenta ter ações mais 
direcionadas as crianças atípicas. 
PROF. 4 Ed. Especial Faz adaptação de recursos A parceria da escola só é firmada por meio da minha 
solicitação Ótimo gerenciamento de sala, e ações pontuais com as crianças atípicas
PROF. 5 Ed. Infantil Acredita que os recursos são suficientes Não necessita de parceira Possui o 
controle da sala, e gerencia todos os alunos com a mesma conduta.
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Frente ao quadro apresentado, é possível observarmos que no item FORMAÇÃO, 2 das 5 professoras apenas 
possuem formação específica em Educação Especial, nos indicando que, elas transitam com mais tranquilidade 
no processo de atuação com as crianças atípicas. Elas buscam o tempo todo firmar a parceria com a escola, 
entendendo que esses alunos não são somente delas, e sim de toda escola. Buscam ainda adaptar 
recursos/materiais e estratégias, para que o aluno com comportamento atípico consiga se manter organizado, de 
forma que não prejudique o processo de aprendizagem de todos.
Nesse sentido, vale a pena entender que não existe uma Educação Especial e uma Educação Normal. A Educação 
Especial, ela permeia todos os Níveis de Ensino, e nos remete a um novo modelo de Educação.
Assim, como consequência das atuais mudanças que perpassam a educação em todo país, se instala a 
necessidade de equiparar as oportunidades de acesso e permanência na escola, garantindo uma educação de 
qualidade para todos. Neste sentido, os sistemas educacionais procuram articular orientação e diretrizes, com o 
objetivo de melhor subsidiar esses sistemas, para avançarem num processo de reforma estrutural e 
organizacional. (MANTOAN, 2003)
Em resposta a este contexto educacional, o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade assumiu a opção 
de desenvolver ações que pudessem garantir um amplo processo democrático, envolvendo diferentes atores da 
esfera pública e também os gestores das escolas, os quais de forma direta ou indireta influenciam na qualidade 
da educação. A esfera pública implementa políticas educacionais orientadas pelo princípio da inclusão, enquanto 
os gestores das escolas se comprometem com a elaboração de projetos político pedagógicos que valorizam o 
desenvolvimento profissional e o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar, e equipe 
multidisciplinar que amparam o desenvolvimento de ações inclusivas, promovem uma educação para todos. 
(MACEDO, 2001)
Com os dados obtidos com este estudo, foi possível observar ainda, que aqueles professores que não possuem 
uma formação específica em Educação Especial, tendem a se acomodar com a situação: não vem a importância 
de firmar parceira, o que a escola oferece está de bom tamanho, e ainda não consegue perceber a necessidade 
de todas as crianças, e acaba tendo a mesma conduta para todos.
Desta forma, o momento é de descartar os subterfúgios teóricos, as distorções propositais do conceito de 
inclusão condicionadas à capacidade intelectual, social e cultural dos alunos, para atender às expectativas e 
exigências da escola. Porque sabemos que podemos refazer a educação escolar, segundo novos paradigmas, 
preceitos, ferramentas, tecnologias educacionais. De fato, as condições que temos, hoje, para transformar as 
escolas brasileiras nos autorizam a propor uma escola única, em que a cooperação substitui a competição, pois 
o que se pretende é que as diferenças se complementem e que os talentos de cada um sobressaiam. (MANTOAN, 
2003)
Dentre as inúmeras reformas que estamos realizando nas escolas e redes de ensino em que estamos 
implementando uma escola para TODOS, a elaboração e a execução de currículos, em todos os níveis de ensino, 
implicam em interação e não mais em distribuição e transmissão do saber por via unilateral e hierarquicamente 
direcionada, do professor para o aluno. Ambos podem e devem ser coautores dos planos escolares, 
compartilhando todos os seus atos, do planejamento à avaliação, e respeitando-se mutuamente. (OMOTE, 2008).
As turmas escolares organizadas por ciclos de desenvolvimento e formação fazem desaparecer as séries 
escolares e o tempo de aprender passa a ser um aliado e não mais um inimigo dos alunos. A avaliação da 
aprendizagem torna-se um processo de duas mãos em que não se analisa apenas um de seus lados, o do aluno, 
sem conhecer o outro, o do ensino e atuação do professor. Estamos, a duras penas, combatendo a descrença e 
o pessimismo dos acomodados e mostrar que a inclusão é uma grande oportunidade para que alunos, pais e 
educadores demostrem as suas competências, poderes e responsabilidades educacionais. (MONTEIRO; 
MANZINI, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Inclusiva trata de uma educação para todos, em que escola/ família/ saúde tenham a oportunidade de 
sair do estado de acomodação para a transformação.
A Educação Inclusiva, ainda requer a parceria e o envolvimento de todos, em que os desafios juntamente com as 
oportunidades, culminem na aprendizagem significativa. Educar para todos, é ter o olhar sensível para as 
necessidades, e criatividade para elaborar materiais e recursos que supram essas necessidades, sem perder o 
foco nas habilidades que nossos alunos trazem.
Desta forma, num primeiro momento, os professores diante da insegurança ao receber um aluno com 
determinada necessidade especial, devem planejar suas aulas baseando-se nos conhecimentos já adquiridos 
desse aluno e adaptando-as observando as peculiaridades de cada aluno, isso certamente estimulará seu 
aprendizado.
As novas abordagens que permeiam o tema da educação inclusiva trazem consigo um repertório de experiências 
e vivências com uma diversidade de informações e materiais que proporcionam ao educador criar, elaborar, 
transformar as formas de ensinar, aprender e construir uma educação que seja acessível para todos. (ALVES, 
2006)
Assim, viabilizar a permanência do aluno deficiente na escola regular proporcionando a aprendizagem 
significativa implica em ações direcionadas a escola, ao professor, à família e ao aluno propriamente dito 
(STAINBACK, 1999). 
Então, pensando naquele professor que não possui uma formação específica em Educação Especial, é que 
notamos a importância de investir na instrumentalização e capacitação docente. 
 “A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”, Albert Einstein, físico alemão.
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RESUMO
Esta pesquisa trata-se pelo fato de que a Alfabetização e o Letramento são indissociáveis caminham sempre 
juntos buscando uma maneira de  repensar a aquisição da língua escrita, baseando-se no alfabetizar letrando, 
processo este que não deve ser trabalhado de maneira isolada na realidade da Educação Infantil, sendo este um 
dos principais fundamentos para a vida, o processo de  formação e de desenvolvimento do ser humano, em todas 
as idades. A alfabetização e a leitura de textos coerentes a idade (infantis) como contos e fábulas no cotidiano do 
educando devem ser estimulados em supremacia, pelo educador e pela família criando assim além de um 
processo formador mais coeso a ligação escola casa, tão importante na educação infantil.
Neste intuito a finalidade desta pesquisa é compreender a importância da alfabetização voltada para o processo 
de aprendizagem da escrita e da leitura, do ato de decifrar a escrita com o uso da linguagem, e enfatizar alguns 
aspectos que são de grande importância para o processo de amadurecimento e desenvolvimento pleno da 
criança, com foco na leitura, no processo imaginativo na aplicação da relevância teórica e documental no 
processo formador da criança educanda

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização, Letramento, leitura.

INTRODUÇÃO
O estudo a seguir tem como foco principal o processo de alfabetização e  letramento, visando ressaltar a 
importância de ambos como processos que não podem ser trabalhados separadamente, este trabalho, busca 
repensar a importância de se adquirir a capacidade de compreensão da língua escrita, baseada no alfabetizar 
letrando, não basta apenas deter o conhecimento sobre a leitura e a escrita, é necessário criar o entendimento 
sobre aquilo que está sendo ensinado.
É de suma importância que a criança seja também letrada para que possa compreender o local em que vive e 
suprir as exigências sociais trazidas pelo processo de alfabetização, O processo de alfabetização vai muito além 
de apenas saber ler e escrever, ele é quem direciona a criança para as possibilidades as quais ela pode seguir, ele 
abre portas a imaginação, ao conhecimento, além de enriquece-la enquanto indivíduo.
A alfabetização ocorre ainda nos primeiros anos de vida do indivíduo sendo este um dos principais objetivos 
dentro da educação infantil, uma pessoa que não domina o sistema de leitura e escrita, ou que apenas utiliza-se 
de um monte de palavras desconexas para comunicar-se utilizando da grafia é um analfabeto funcional, situação 
essa que limita muito suas colocações em vida adulta, por este motivo a educação infantil vem ganhando 
destaque e frisando sempre a importância do aprender respeitando o meio em que a criança vive seus 
conhecimentos externos a instituição de ensino, mas sempre buscando alfabetizar letrando-a.

OBJETIVO GERAL
Esta pesquisa tem por objetivo geral estudar, analisar, perceber e compreender a importância da leitura de textos 
e histórias infantis, na educação infantil, conceituando seu aspecto positivo no processo educacional de crianças 
e a indissociabilidade do processo de alfabetizar e letrar, além de conceituar a respeito da importância do 
processo imaginativo dentro deste aspecto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Compreender os principais aspectos onde a leitura beneficia o educando dentro da educação infantil
Proporcionar o entendimento sobre a importância da leitura desde a mais tenra idade, não apenas como uma 
maneira lúdica de ensinar, mas com a infinita possibilidade de criação que a imaginação traz a criança, permitindo 
assim que o jovem educando vislumbre a importância decorrente da alfabetização já incluindo-o assim no 
processo de letramento ao alfabetizar.
Contribuir, apontando possíveis abordagens metodológicas, para a implementação do processo da leitura 
frequente dentro de sala de aula, como uma abordagem base para o processo alfabético, reforças a importância 

A NECESSIDADE DE ALFABETIZAR
LETRANDO
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da educação integral, permitindo e solicitando a plena participação dos pais no processo educacional de seus 
filhos criando assim um sistema educacional integrado, e permitindo a criança uma possibilidade de criação 
infinita de conhecimento e de abordagens acerca de sua rotina que sem esta integração não seria possível.
Possibilitar ainda uma perspectiva ante o processo teórico e a pratica, permitindo assim uma melhor analogia, e 
uma expansão no pensamento dos educadores famílias e educandos ante a importância dos contos infantis na 
infância.

METODOLOGIA
Após vasta pesquisa bibliográfica este artigo visa contemplar e sucintar, o tema abordado, considerando que o 
presente possa influencias de maneira positiva a respeito do referido tema, e conceituar a alfabetização e 
letramento na educação infantil: leitura de textos infantis e sua contribuição no processo de ensino 
aprendizagem.

Segundo Gill (1999, p.65),
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituindo principalmente de livros e 
artigos científicos. Embora e quase todos os estudos sejam exigidos algum tipo de trabalho, desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
A descrição acima explica o que é uma pesquisa bibliografia e qual a sua importância ante ao processo de 
construção ou diferente abordagem de uma temática tornando assim imprescindível o estudo de diferentes 
abordagens para se criar uma nova perspectiva ante as abordagens até então efetuadas ou corroborar com elas.
Este artigo seguiu-se a partir de vasto estudo de obras, artigos, pensamentos já publicados e que casaram com 
a ideia central do tema em questão.
Segundo Trujillo (1974, p. 230),
A pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já que foi dito ou escrito sobre o assunto, mas propicia o 
exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Segundo Magda Soares (2001 p. 27) 
Alfabetização é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever, é o processo pelo qual a pessoa adquire o domínio de 
um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja domínio de técnicas pra exercer a arte e a 
ciência da escrita, e também o desenvolvimento de novas formas de compreensão e interpretação e uso da 
linguagem de uma maneira geral.
Ainda para ela (SOARES, 2011, p. 29,)

O surgimento do termo literacy (cujo significado é o mesmo de alfabetismo), nessa época, representou, 
certamente, uma mudança histórica nas práticas sociais: novas demandas sociais pelo uso da leitura e da escrita 
exigiram uma nova palavra para designá-las. Ou seja: uma nova realidade social trouxe a necessidade de uma 
nova palavra. 
Na verdade estar alfabetizado é ir além de apenas compreender o código em questão, é apropriar-se da função 
social constituinte dos atos de ler e escrever, é compreender de maneira critica o que foi escrito, é ser capaz de 
fazer considerações a respeito da temática abordada é elucidar por meio de seus conhecimentos a 
representatividade do texto em questão, é um aspecto muito mais social do que apenas a aquisição de um 
conhecimento.
O conceito de alfabetização possui diversas nuances impossível falar sobre as mesmas sem citarmos Paulo 
Freire o mesmo compreendia o processo educacional de maneira mais ampla, conceituou a ideia de letramento 
com a perspectiva que o educando lê o mundo antes de aprender a ler de fato, dado isso a importância de não 
apenas alfabetizar mas sim alfabetizar letrando, respeitando o tempo as limitações e a realidade de cada 
educando.
Com as crianças este aspecto de compreender sua realidade torna-se ainda mais importante, como abordar com 
uma criança temáticas de aspecto político por exemplo, é necessário entender as etapas dentro do processo 
educacional, respeita-las e criar o entendimento de que não se apropria sobre um tema se ele nunca for abordado, 
a maneira como um texto é lido, como ele é apresentado, como ele cria uma significação na vida da criança reflete 
diretamente na maneira como ele vai enquadrar aquilo a sua realidade, o tema deve ser atrativo, de fácil 
compreensão, deve despertar curiosidade, deve permitir solidarizarão para com o personagem, deve criar o 
conceito de que a criança poderia estar vivendo aquilo, como resolver a questão X.
O processo que se dá por meio da contação de histórias deve ainda antes da fase de leitura e compreensão 
abordar a importância do ler, permitir que a criança tenha contato com o livro, conceituar a importância a respeito 
da atividade em questão para só então passar para o processo, de aprendizagem.
Para Freire (1987; p. 13)
Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto 
social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho.

Ser alfabetizado não é apenas ser capaz de juntas letras silabas formar palavras e lê-las de maneira clara, é 
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necessário compreender por que essas palavras tem ênfase, entonação e o objetivo por detrás da disposição das 
mesmas aquele modo. É conseguir entender os objetivos do autor e tirar suas próprias conclusões.
Segundo Ferreiro (2001 p. 54)
Progredir alfabetização adentro não é uma jornada tranquila. Encontram-se muitos altos e baixos nesse caminho, 
cujos significados precisam ser compreendidos. Como qualquer outro conhecimento no domínio cognitivo, é 
uma aventura excitante, repleta de incertezas, com muitos momentos críticos, nos quais é difícil manter 
ansiedade sob controle.
Em sua grande maioria o processo de alfabetização se dá dentro das instituições de ensino, as escolas porém 
tem a intencionalidade muito maior que apenas alfabetizar seus educandos, ela visa formar cidadãos.

A alfabetização é um processo infinito, pois ao longo de toda a vida continuamos aprendendo novas palavras 
significações contextos e maneiras de emprega-las a nossa realidade, este processo porém só se dá com o 
prévio conhecimento que é adquirido ainda na infância.
Para Soares (2012 p. 15)
Tem-se tentado, ultimamente, atribuir um significado demasiado abrangente a alfabetização, considerando-a um 
processo permanente, que se estenderia por toda vida, que não se esgotaria na aprendizagem da leitura e da 
escrita. É verdade que, de certa forma, a aprendizagem da língua materna, quer escrita, quer oral, é um processo 
permanente, nunca interrompido.

O processo de ensino não deve ser mecanizado, deve ser atrativo, ainda mais quando se trata de crianças.
Ainda para Soares (2012; p. 18)
Pode se concluir da discussão processo de alfabetização a respeito do conceito de alfabetização, que essa não 
é uma habilidade, é um conjunto de habilidades, o que a caracteriza como um fenômeno de natureza complexa, 
multifacetado. Essa complexidade e multiplicidade de facetas explicam porque o processo de alfabetização tem 
sido estudado por diferentes profissionais, que privilegiam ora estas ora aquelas habilidades, segundo a área do 
conhecimento a que pertencem.

A palavra letramento é uma tradução da palavra “literacy” que pode ser significada como: “que possui a 
capacidade de ser letrado”.
 Um indivíduo alfabetizado nem sempre é um indivíduo letrado sendo um indivíduo alfabetizado aquele o que 
sabe ler e escrever e letrado é aquele que sabe ler e escrever além de interpretar o que foi lido e que responde 
adequadamente às demandas da sociedade.
 
Estudos realizados ao longo dos anos vem de maneira significativa contribuindo para o entendimento a respeito 
da importância do alfabetizar letrando, embora devam andar juntos nem sempre a criticidade foi tão valorizada, 
criar sujeitos pensantes é o objetivo geral do processo formador. Processo este que tem início ainda na educação 
infantil dentro das instituições de ensino onde o primeiro contato para com os símbolos, cores, formas, ocorre.
A partir daí o processo formador do educando tem início, e nesta fase também a importância da família em 
processo de formação integral da criança, o processo de formação integral não se refere ao tempo passado 
dentro das instituições mas sim da maneira como tudo a seu em torno contribui para sua formação objetivada 
como princípio básico.
Na escola a criança deve interagir de maneira constante com o entendimento social da escrita, ler e escrever 
textos que os levem a buscar mais, devem ouvir histórias para estimular e sua capacidade de interpretar e a sua 
imaginação. 
A alfabetização é a aquisição da capacidade de leitura e escrita adquirida pelo indivíduo, e o letramento tem como 
objetivo a aquisição de aspectos sócio históricos, visando integra-lo a sociedade.

Para VIGOTSKY (2007 p. 06)
A criança deve ver a escrita como momento natural de seu desenvolvimento e não como treinamento imposto de 
fora para dentro: "o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a escrita das letras"
 
Segundo FREIRE (1987, p. 57) 
A narração, de que o educador é sujeito, conduz os educandos a memorização mecânica do conteúdo narrado. 
Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem enchidos pelo educador.
O letramento possui o papel de criar o pensamento, não apenas o ler e escrever, é preciso formular o pensamento 
sobre o que se vai escrever focar na intencionalidade, na maneira de compreender o que foi escrito.
E esta intencionalidade de criação deve começar desde o inicio do processo de alfabetização para que ocorra de 
maneira mais natural, ao longo da jornada educacional da criança.
Existe um vasto acervo de diferentes contos e história que podem ser utilizados desde a mais tenra idade, cabe 
ao educador analisar qual melhor se adequa a sua turma, e a intencionalidade que se visa atingir com aquela 
leitura.
O aspectos podem ser culturais, contos folclóricos parlendas etc.
Podem ser de aspecto criativo contos ou histórias de finais mirabolantes onde a criança pode recriar seu próprio 
final.
Fabulas onde tudo é possível.
É deveras vasto os tipos de abordagens que se pode utilizar no processo de ensinar, o importante é entender o 
percurso pelo qual a criança precisa passar, a importância do mesmo, e uma maneira eficaz e sadia de percorrer 
essa trajetória.
Crianças devem ser alfabetizadas e letradas como crianças, respeitando suas singularidades sua maneira de 
pensar, promovendo o convívio social, sem perder o objetivo de ensinar.
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O ensino tradicional, por muito tempo vigorou dentro das instituições de ensino, o conhecimento era disposto ao 
educando de maneira abrupta, não existia a familiaridade para com os conceitos de lúdico, e ou a utilização dos 
mesmos.
A criança recebia os ensinamentos de maneira técnica e decorada, o ato educacional em si era mecanizado, 
desde a idade escolar obrigatória, antes dessa idade os centros infantis, creches, berçários e afins. Não tinham 
um aspecto pedagógico mas sim do cuidar apenas zelar pela saúde e bem estar, e não no tratamento da criança 
enquanto educando dentro da instituição.
Quando este processo passou a ocorrer de maneira separada o entendimento de que era necessário inovar, 
recriar e compreender que desde a mais tenra idade o educando deve ser formado com uma visibilidade social, 
não apenas cuidado a educação tradicional perdeu poder e visibilidade permitindo assim que a criança fosse 
alfabetizada como criança.

A Educação Infantil é uma etapa fundamental do desenvolvimento escolar das crianças. Nessa fase, as crianças 
recebem informações sobre a escrita, quando brincam com os sons das palavras, reconhecendo semelhanças e 
diferenças entre os termos, manuseiam todo tipo de material escrito, como revistas, gibis, livrinhos, etc., Nesta 
mesma fase de contato o professor passa a direcionar e intencionalizar o processo formador.
Desta maneira podemos compreender a importância do processo formador da criança visando não apenas 
alfabetiza-la mas letra-la de uma maneira sadia, os textos, contos, parlendas, historias ou seja o material escrito 
em geral tem uma importância sumaria garantindo que o processo imaginativo, a criticidade o entendimento do 
meio sejam preservados nesta fase de infância. Sem alterar o processo formador.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.30) afirma-se que:
Cabe a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a 
produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui os textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta 
sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue manejar, pois não há um trabalho 
planejado com essa finalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste estudo foi possível compreender a diferença entre letrar e alfabetizar, e a importância de ambos os 
aspectos dentro da educação infantil.
O acervo consultado foi de importante valia além de consolidar os pensamentos já existentes a respeito da 
temática em questão.
O ser humano é mutável, seu processo de aprendizagem é deveras agregador e deve considerar não apenas os 
aspectos do ler escrever e decorar, mas sim a importância do entendimento da criticidade, capacidades essas 
que nos diferenciam enquanto indivíduos.
Capacidades ainda que devem ser ensinadas desde a mais tenra idade possibilitando a criação de sujeitos 
pensadores, não apenas com conhecimento de grafia e reconhecimento de símbolos.
Para encerrar deixo uma citação de Freire que elucida claramente, toda a importância a cerca deste trabalho.
“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos”, esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. Nossa 
fé nos homens, na criação de um mundo em que seja menos difícil amar”.(PAULO FREIRE)
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RESUMO
Inteligência emocional é a capacidade de entender as emoções humanas e usá-la traz grandes benefícios a 
qualquer meio que se atue, tanto para os gestores quanto para todos os envolvidos na esfera organizacional. 
Usar as emoções com inteligência permite que o indivíduo seja capaz de observar e melhorar comportamentos e 
equilibrá-los. A inteligência emocional é um dos fatores determinantes para o sucesso no ambiente de trabalho e 
na vida pessoal. Em uma instituição percebe-se grande diversidade de comportamentos emocionais e é algo que 
preocupa já que pode influenciar negativamente o ambiente e gerar confrontos e intolerância. Considerando 
essas premissas, esse artigo teve o objetivo de identificar impactos de uma gestão que adota a inteligência 
emocional focando não apenas nos aspectos intelectuais, mas socioemocionais também, e entendendo a outrem 
como um ser completo. E para que o tema proposto fosse apresentado ao leitor foi adotado a metodologia de 
pesquisa exploratória e qualitativa com levantamento bibliográfico. O estudo levou à conclusão de que a 
inteligência emocional é algo de suma importância na atuação de gestores e que traz vantagens favorecendo a 
construção de conhecimentos em suas respectivas áreas de atuação e sua formação profissional mais sólida e 
eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão; Inteligência; Emocional; Diversidade
INTRODUÇÃO
A constante mudança de emoções na sociedade e dentro das organizações faz com que muitos profissionais, 
prestem atenção no que está acontecendo e busquem alternativas inovadoras a fim de sanar as dificuldades e 
promover a qualidade do desempenho. A concorrência acirrada, as pressões inerentes ao processo de 
atingimento de metas e qualidade social, resolução de conflitos individuais, de grupos e coletivo e vantagem 
competitiva podem fazer com que as pessoas sofram mais com o stress do dia a dia. Saber lidar e administrar as 
emoções causadas por esse stress é algo de suma importância para alcançar melhores resultados tanto no 
âmbito profissional quanto no pessoal. Muitas instituições, sejam elas públicas ou privadas, já perceberam o 
quão importante é ter em seu quadro de funcionários, profissionais que possuem habilidades comportamentais 
que vão além das competências técnicas. Desta forma o grande desafio dos líderes da atualidade é desenvolver 
a capacidade de perceber e interpretar as próprias emoções, bem como gerir e interpretar as emoções das 
pessoas que estão em seu convívio e descobrir como incentivar e desenvolver uma equipe perante as mais 
diversas situações, proporcionando um ambiente de trabalho saudável. Por este motivo, o tema Inteligência 
Emocional ganha destaque e relevância nas últimas décadas considerando os movimentos relacionados a 
Gestão de Pessoas, que busca aproveitar e desenvolver o potencial humano ao máximo. Essa é uma competência 
bastante exigida dos líderes que lidam diariamente com pessoas diversas e suas emoções. Este artigo científico 
tem por objetivo geral identificar o impacto da gestão participativa orquestrada por líderes que apresentam 
inteligência emocional em sua equipe direta, buscando-se entender a influência que estes exercem sobre seus 
liderados para a obtenção do atingimento de metas organizacionais. Como objetivos específicos, este estudo tem 
a intenção de identificar se o estilo de gestão proporcionada pelos líderes com inteligência emocional alavancada 
pode fidelizar funcionários; verificar se o estilo de liderança 3 emocionalmente inteligente é passível de ser 
considerada naturalmente pelos pares como liderança adequada em termos de gestão, além de identificar se esse 
tipo inteligência é algo que pode ser desenvolvido ou é um comportamento nato. A escolha do tema “Inteligência 
Emocional na Atuação de um Líder” se deu pelo fato da autora deste estudo considerar que o comportamento de 
um líder reflete diretamente no comprometimento e desempenho de sua equipe, bem como a importância do 
termo no contexto organizacional para a obtenção do sucesso. No decorrer deste artigo serão apresentados 
conceitos sobre o termo Inteligência Emocional, e sua importância na atuação de um líder para o 
desenvolvimento de uma equipe. A metodologia utilizada será uma pesquisa exploratória, utilizando-se de fontes 
primárias como livros, artigos científicos, resenhas e os resultados serão avaliados de forma qualitativa.
1 INTELIGÊNCIA E SUAS ESPECIFICIDADES
Inteligência é um assunto intrigante que vem sendo discutido e pesquisado por muitos anos, a fim de entender o 
que é ser inteligente e como é possível avaliar o grau de inteligência de uma pessoa. De acordo com Antunes 
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(2015, p. 11) “Em seu sentido mais amplo, inteligência significa a capacidade cerebral pela qual conseguimos 
penetrar na compreensão das coisas escolhendo o melhor caminho”. Desta forma, pode-se dizer que a 
inteligência nos ajuda a sair de apuros e nos leva a escolher a melhor solução para a resolução de um problema. 
Com a evolução dos estudos a respeito da inteligência, foram criados parâmetros com o intuito de medir o 
Quociente Intelectual (QI), a partir de competências numéricas, lógicas e racionais. E acreditava-se que este era 
um fator determinante para que uma pessoa obtivesse ou não sucesso profissional e pessoal. E assim a grande 
maioria das empresas baseava-se neste índice para realizar principalmente contratações de alto escalão. Com o 
passar do tempo, descobriu-se que existem diversos tipos de inteligência, de acordo com Antunes: 4 Pesquisas 
recentes neurológicas sugerem a presença de áreas no cérebro humano que correspondem, pelo menos de 
maneira aproximada, a determinados espaços de cognição, mais ou menos como se um ponto do cérebro 
representasse um setor que abrigasse uma forma específica de competência e de processamento de 
informações. Embora seja uma tarefa difícil dizer claramente quais são essas áreas, existe o consenso de que 
possam, cada uma delas, expressar uma forma diferente de inteligência (ANTUNES, 2015. p. 25). Em torno de 1979 
Howard Gardner apontou oito diferentes tipos de inteligência, dando origem a teoria das inteligências múltiplas. 
Portanto de acordo com Gardner o ser humano seria proprietário de oito pontos diferentes de seu cérebro onde 
abrigariam diferentes inteligências (ANTUNES, 2015). Sendo elas: Inteligência Linguística ou Verbal, Inteligência 
Lógico-Matemática, Inteligência Cinestésica Corporal, Inteligência Espacial, Inteligência Musical, Inteligência 
Naturalista e as Inteligências Pessoais que se divide em Inteligência Interpessoal e Inteligência Intrapessoal. A 
Inteligência Linguística ou Verbal caracteriza-se pelo conhecimento do gosto pelas palavras, sentenças, frases e 
pela vontade de explorá-las. As pessoas que possuem este tipo de inteligência em geral demonstram ter 
facilidade para se expressar e se comunicar; a Inteligência Lógico Matemática faz menção a capacidade 
estratégica, raciocínio abstrato e facilidade ao lidar com cálculos numéricos, matemáticos e com a lógica de 
modo geral. As pessoas com essa inteligência têm facilidade para encontrar solução para problemas complexos; 
a Inteligência Cinestésica Corporal é a inteligência do movimento e está associada a linguagem corporal. As 
pessoas com esse tipo de inteligência possuem um grande talento e facilidade para controlar o corpo e 
orquestrar atividades corporais; a Inteligência Espacial se refere a capacidade de compreender o mundo visual 
com precisão. As pessoas com este perfil de inteligência têm facilidade em criar, imaginar e desenhar imagens 
multidimensionais; a Inteligência Musical relaciona-se à habilidade de compor e executar padrões musicais, 
escutando e discernindo sons; a Inteligência Naturalista é caracterizada como a capacidade de identificar e 
classificar plantas e animais, representa a sensibilidade de compreender e organizar fenômenos e padrões da 
natureza; a Inteligência Intrapessoal diz respeito ao autoconhecimento, o reconhecimento de habilidades, 
necessidades, desejos e percepções próprias, incluindo a capacidade para formular uma imagem 5 precisa de si. 
Trata da habilidade para conectar-se aos próprios sentimentos, sonhos e ideias; a Inteligência Interpessoal pode 
ser discriminada como a habilidade de entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, 
motivações e desejos de outros. (ARTIGAS, 2017).
1.1 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Foi a partir da teoria das inteligências múltiplas, que se originou o estudo da Inteligência Emocional. Segundo 
Bradberry e Greaves (2016, p.17) a Inteligência Emocional é “a nossa capacidade de reconhecer e entender as 
emoções em nós mesmos e nos outros e de usar a conscientização para gerenciar os nossos comportamentos e 
relacionamentos” ou seja, se resume ao conceito das inteligências interpessoal e intrapessoal, que se referem à 
capacidade de equilibrar os impulsos comportamentais e as emoções diante de situações adversas identificando 
os próprios sentimentos, reconhecendo os sentimentos dos outros e gerenciarmos as próprias emoções. A 
Inteligência Emocional é o que tanto intangível que todos nós temos. Ela afeta o modo como administramos o 
comportamento, lidamos com complexidades sociais e tomamos decisões pessoais para atingir resultados 
positivos. A inteligência emocional mobiliza um elemento fundamental do comportamento humano que é distinto 
do nosso intelecto. (BRADBERRY e GREAVES, 2016, p.17) Artigas (2017, p. 66) comenta que a Inteligência 
Emocional “abrange uma série de questões e está relacionada a algumas habilidades, tais como: motivar a si 
mesmo e persistir mediante frustrações; controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas” 
e entendendo melhor as emoções é possível conseguir que outros se engajem em prol de objetivos e interesses 
em comum. Já para Weisinger (2001, p.14) Inteligência Emocional é simplesmente “o uso inteligente das emoções 
– isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar 
seu comportamento a seu raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados”. Portanto para ambos os autores 
Inteligência Emocional é caracterizada como a capacidade de identificar, analisar e desenvolver as emoções de 
acordo com a necessidade da situação enfrentada no momento, de forma que ao utilizá-la de maneira positiva 
possibilite melhores resultados e proporcione crescimento pessoal e profissional. 6 Nessa linha de raciocínio 
faz-se necessário uma reflexão importante sobre quais competências compõem a Inteligência Emocional. Para 
Bradberry e Greaves (2016) inteligência emocional é a junção de quatro habilidades básicas que são: 
autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. Eles classificam essas 
habilidades em dois blocos sendo que as duas primeiras se referem às competências pessoais e a outras duas 
as competências sociais. A autoconsciência é a nossa capacidade de notar as nossas próprias emoções no 
momento em que elas surgem e conhecer nossas tendências em diferentes situações (...) A autogestão é o que 
acontece quando agimos... ou deixamos de agir. Ela depende da nossa autoconsciência e é a segunda grande 
parte da competência pessoal (...) A consciência social é a capacidade de reconhecer as emoções dos outros e 
saber de fato está se passando com as pessoas (...) A gestão de relacionamentos é a nossa capacidade de usar a 
conscientização das nossas próprias emoções e das emoções alheias para gerenciar bem as interações. 
(BRADBERRY E GREAVES, 2016, p. 24 a 43). Os autores explicam que as competências pessoais são aquelas que 
implicam em nossa habilidade em conhecer as próprias emoções e de gerenciar o comportamento bem como 
suas vertentes. Segundo Artigas (2017, p. 66) A Inteligência Intrapessoal indica a “capacidade de conhecer e de 
estar bem consigo mesmo, de administrar os próprios sentimentos e direcioná-los para que o auxiliem a atingir 
suas metas e objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais”. A autora comenta que a inteligência intrapessoal 
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é considerara de certa forma uma inteligência rara de ser encontrada nas pessoas, pois o ser humano tem a 
tendência de evitar a entrar em contato com nossas próprias dores e dificuldades, o que impossibilita nosso 
autoconhecimento. Já as competências sociais são compostas pela “capacidade de compreender as pessoas e 
de interagir bem com elas (...) é se ater à forma e à essência do que está sendo comunicado, é prestar atenção e 
mostrar capacidade para “ler” as emoções dos outros” (ARTIGAS, 2017, p. 66).
2 LIDERANÇA
O tema liderança é algo recorrente, desafiador e muito importante que engloba variáveis como tipos de 
autoridade e poder, características pessoais de líderes e liderados e a necessidade de alcançar os objetivos 
corporativos. 7 Esse é um assunto conhecido desde o início da humanidade em diversas áreas como na religião 
e na história. Conforme Bennis (2010) o conceito de liderança sempre esteve presente na sociedade, pois existem 
pessoas que naturalmente exercem o papel de liderança sobre os demais. Ademais, o autor também afirma que 
para desempenhar o papel de líder deve haver um processo mútuo, ou seja, um líder não é líder se estiver 
sozinho. A liderança ocorre apenas quando existe a cooperação entre ambas as partes envolvidas e o sucesso 
dos objetivos são cumpridos somente quando a parceria entre líder e liderado é correspondida. Dentro de uma 
organização o líder é o elo essencial que está totalmente atrelado ao desempenho dela, considerando que este 
exerce um papel primordial na motivação dos colaboradores. De acordo com Hersey e Blanchard (1986, p.104) 
“Sempre que uma pessoa procura influenciar o comportamento de outra, a primeira é o líder potencial e a 
segunda o liderado potencial, não importando se esta última é o chefe, um colega, subalterno, amigo ou parente”. 
A capacidade que um indivíduo possui de influenciar alguém ou um grupo de pessoas significa uma força 
psicológica, onde um age de modo a modificar o comportamento de outro de modo intencional, essa influência 
envolve poder e autoridade, alterando assim o modo de agir do influenciado. (MOTTA, 1997, p. 206). Um líder deve 
ter a habilidade de estimular seus liderados para que queiram empenhar-se por ideais compartilhados, de uma 
forma ética e positiva, para que todos colaborem voluntariamente visando o bem comum, e o atingimento dos 
objetivos e metas. O valor e a importância de um líder mostram-se em todo o contexto organizacional, não 
somente na relação entre líder e liderado. Os líderes são importantes por três motivos: em primeiro lugar, eles são 
responsáveis pela eficácia das organizações. O sucesso ou fracasso de qualquer organização. Em segundo, as 
adversidades que encontramos pelo caminho às vezes nos deixam sem rumo, então buscamos nos líderes um 
caminho, um porto seguro. E em terceiro lugar, o líder é aquele que conhece o problema, mas não se prende ao 
contexto, seja ele por conta dos cenários administrativos voláteis ou fusões e aquisições ou ainda por fatores 
demográficos. (BENNIS, 1996, p.22). O papel da liderança é algo fundamental dentro das organizações, de acordo 
com Chiavenato (2003, p.122) “a liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, seja nas 
empresas, seja em cada um de seus 8 departamentos”. Desta forma, para que uma organização obtenha sucesso 
em seu negócio, é necessário que os líderes estejam engajados e em sintonia com as diretrizes e o planejamento 
estratégico definido. Além de demonstrar sua importância ao desenvolver o potencial de cada liderado para a 
obtenção dos resultados
2.1 O LÍDER E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
A Inteligência Emocional integra o domínio inteligente das emoções que um líder deve exercer em seu contexto 
intrapessoal. De acordo com o autor Goleman (2015) o sucesso de uma organização está diretamente ligado a 
inteligência emocional de seus líderes, e destaca quatro componentes importantes que direcionam os líderes a 
trabalharem com essa inteligência no contexto organizacional. O primeiro componente é a autoconsciência que 
o autor define como “uma compreensão profunda das próprias emoções, forças, fraquezas, necessidades e 
impulsos” (GOLEMAN, 2015, p.20). O líder autoconsciente tem ciência do impacto de seus sentimentos no 
exercício de suas atividades e de toda sua equipe; assim como tem claros seus objetivos e motivações pessoais 
e profissionais. Uma vez que tenha pleno conhecimento de seu interior, o segundo componente é a autogestão, 
que é o gerenciamento de suas fortalezas e fraquezas na prática da liderança. Estar no comando de suas 
emoções, ser guiado pela razão e dominar seus impulsos produz no líder o poder de direcionar seus liderados 
para que confiem uns nos outros e respeitem-se num ambiente amistoso e acolhedor. Outro componente 
importante é classificado como empatia, e é o mais fácil de ser reconhecido no comportamento de um líder. 
Entende-se por empatia a capacidade e o interesse em dar importância aos sentimentos de outrem na tomada de 
decisão. E o quarto e último componente é a habilidade social, que está diretamente ligado a capacidade de 
comunicar-se e estimular a equipe para um propósito em comum que esteja em concordância com os valores e 
objetivos da organização. O líder que possui autoconsciência, autogestão e empatia naturalmente conduz seus 
liderados e promove um ambiente saudável. 9 Portanto os dois primeiros componentes (autoconsciência e 
autogestão) estão atrelados ao relacionamento intrapessoal e os dois últimos componentes referem-se ao 
relacionamento interpessoal. É imprescindível aprender a gerenciar as próprias emoções antes de lidar com as 
emoções dos que nos cercam. Quando surgem discordâncias, os líderes devem atuar na resolução do conflito e 
minimizar os impactos destrutivos causados por tal. Os conflitos surgem quando há uma divergência de ideais e 
opiniões entre pessoas ou grupos. Deste modo, pode-se afirmar que para que haja um conflito é necessário que 
pessoas tenham maneiras diferentes de pensar sobre um determinado assunto. Um processo no qual uma parte 
percebe que seus interesses estão sendo contrariados ou afetados negativamente pela outra parte. Ele pode 
ocorrer quando uma parte obstrui outra de alguma forma na busca de seus objetivos ou simplesmente quando 
uma parte percebe a situação dessa maneira. Em última análise, o conflito se baseia em percepções; ele existe 
sempre que uma parte acredita que a outra pode obstruir seus esforços, independentemente desta pretender de 
fato obstruí-la ou não. (GLINOW e MCSHANE, 2014, p.289). Já para Chiavenato (2004, p.416), conflito “é muito 
mais do que um simples acordo ou divergência: constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada para 
impor um bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar os seus objetivos”. Os líderes que gerenciam os 
conflitos de sua equipe são aqueles que proporcionam um ambiente sadio onde todas as partes envolvidas 
compreendem as diferenças e perspectivas do outro e redirecionam suas energias para um ideal em comum. E é 
neste contexto que a Inteligência Emocional se torna essencial na atuação de um líder, pois ao adquirir 
habilidades intrapessoais ou seja conhecer a si mesmo e interpessoais, conhecer os que estão a sua volta, este 
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consegue distinguir a melhor maneira de atuar nos impasses e dificuldades do seu dia a dia na organização, além 
de direcionar de forma assertiva e eficaz a sua equipe viabilizando o cumprimento dos objetivos propostos pela 
organização
3 METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste artigo tem como finalidade o embasamento teórico, utilizando-se de fontes 
primárias como livros, tendo como principal objetivo identificar a importância da inteligência emocional na 
atuação de um líder. Este artigo foi elaborado por meio de levantamento bibliográfico de cunho exploratório que 
tem como principal objetivo aprimorar as ideias, além de proporcionar maior familiaridade com o problema em 
questão, construindo hipóteses e tornando-o mais compreensível (GIL, 2002). A abordagem é de cunho 
qualitativo pois trata-se de levantamento bibliográfico de abordagem direta através de pesquisa interpretativa. De 
acordo com Gil (2002, p.44) a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos” o autor destaca ainda, que a vantagem desse tipo de 
pesquisa é permitir ao pesquisador uma maior cobertura de informações sobre o objeto de estudo. O método 
utilizado no desenvolvimento do artigo foi o dialético, que tem como primícias a contraposição de ideias dos 
autores com a do pesquisador devido e se dá devido às mudanças que ocorrem na natureza e na sociedade com 
o passar dos anos (LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. 2017). Os recursos apresentados para a elaboração do artigo 
foram primordiais para o êxito do artigo, de forma coerente e adequada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível constatar no estudo apresentado que as empresas cada vez mais buscam por líderes que saibam 
trabalhar a diversidade de sua equipe em prol do objetivo comum da organização. Para ser um líder de sucesso 
é necessário saber lidar com aspectos como a motivação, trabalho em equipe, equilíbrio e essencialmente com o 
relacionamento interpessoal. O papel de um líder é de suma importância dentro da organização, pois é ele quem 
irá tomar as decisões e gerir sua equipe para que juntos possam garantir o cumprimento dos objetivos 
organizacionais. 11 Nesse contexto pôde-se observar a relevância de aprender a gerenciar as próprias emoções 
para posteriormente lidar com as emoções das pessoas com quem se relaciona. Dificilmente será possível 
entender os sentimentos dos outros se não for capaz de lidar com os próprios sentimentos, e esse 
comportamento se faz essencial no cargo de liderança. O tema Inteligência Emocional deveria fazer parte da 
formação de todos os líderes e/ou gestores, tendo em vista que é apontado pelos autores como fator de grande 
importância para a obtenção de sucesso tanto na vida pessoal quanto no âmbito profissional e principalmente na 
atuação de um líder. O líder tem a reponsabilidade de estar emocionalmente preparado para ser capaz de criar um 
ambiente harmonioso evitando e até mesmo solucionando eventuais conflitos que surjam em sua equipe. Através 
do estudo bibliográfico foi possível identificar que quando o líder proporciona um ambiente saudável e motivador 
para sua equipe isso implica diretamente no sucesso da organização como um todo. Os líderes devem atentar-se 
ao relacionamento de seus liderados para que possam antecipar-se na resolução de conflitos, não deixando que 
as diferenças de cada indivíduo impactem de forma negativa nos resultados da organização. Deste modo, 
conclui-se que a Inteligência Emocional de fato é um tema imprescindível e atual que traz resultados benéficos 
não somente para o líder, mas para a organização como um todo, pois terá resultados mais eficazes e eficientes 
e para os colaboradores que terão uma experiência de qualidade de vida e bom relacionamento com seu gestor 
e pares.
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RESUMO
Esta pesquisa pretende analisar a ludopedagogia com o intuito de compreender sua contribuição no 
desenvolvimento infantil. Utilizou-se como metodologia neste trabalho pesquisas e textos, no qual, os autores 
destacam situações que comprovam que o lúdico pode ser utilizado para tornar a aprendizagem mais prazerosa. 
A ludicidade é considerada como parte do processo de ensino, no qual existe a integração social, cultural e 
cognitiva, em que a possibilidade de trabalhar o lúdico e a interdisciplinaridade é reafirmada nos autores 
estudados, desta forma além da ludicidade contribuir no desenvolvimento infantil, torna-se um auxiliador do 
educador em suas práticas pedagógicas proporcionando um aprendizado significativo para a criança.

PALAVRAS - CHAVE: Criança; Brincar; Educação. 

INTRODUÇÃO 
 
Este artigo tem como objetivo contribuir com a melhoria do aprendizado entre crianças da educação infantil e 
analisar a utilização de propostas pedagógicas lúdicas de forma que venha a contribuir no desenvolvimento 
infantil.
Como o brincar estimula a socialização e colabora para a diminuição da animosidade entre os seus participantes, 
sabe-se que são múltiplos os fatores que contribuem para a construção de conhecimentos que marcam o 
comportamento do ser humano, mesmo na infância, por meio da relação com os seus semelhantes e pela 
experiência do cotidiano.
Considerando as brincadeiras, os jogos e as músicas como atividades privilegiadas para a formação do 
desenvolvimento e da aprendizagem na criança, a escola é o principal acesso aos elementos da cultura por ser 
uma das fases essências da aprendizagem, é nela que o indivíduo apresenta suas competências, capacidades e 
habilidades para a interação social. É possível e necessário estar aberto à transformação do mundo, buscando 
formas significativas e prazerosas no processo de aprendizagem.
Na busca de conhecer melhor esse mundo infantil, este artigo investiga por meio da pesquisa bibliográfica, como 
é realizada a brincadeira e se a mesma contribui no desenvolvimento, portanto, o bom professor é aquele que 
ajuda ao seu aluno a construir seu próprio conhecimento, a partir da sua vivência e trabalhando com 
metodologias inovadoras.
A escolha deste tema é a investigação sobre o que está acontecendo nas escolas, diante da realidade em que 
vivenciamos a desvalorização, a autoconfiança que não existe por parte de algumas crianças e o conhecimento 
de que tem suas falhas, neste sentido é preciso criar meios lúdicos em que a criança sinta-se confiante no que 
está acontecendo e que ela participe de forma produtiva no processo de ensino aprendizagem.
As atividades lúdicas infantis são muito variadas e a maioria delas está intimamente ligada às brincadeiras 
difundidas pela família, pelos grupos de crianças da comunidade em que vive, dos colegas da escola e por 
influências contemporâneas que colocam em evidência um determinado brinquedo.
Então, é preciso fazer uma analise em relação ao que os autores relatam nos livros, pois, brincar, jogar, imitar, 
criar ritmos e movimentos, faz com que as crianças se apropriem de um repertório da cultura corporal no qual 
está inserida, e trabalhar a interdisciplinaridade, a arte e a inclusão na escola é uma forma de abrir um leque de 
novos pensamentos e igualdade na sociedade atual.
É por meio do lúdico que a criança busca alternativas para solucionar diversos problemas, no qual o brincar é um 
grande aliado do professor, para que se faça a integração, analise e conhecimento de cada aluno, assim como 
suas limitações e como a brincadeira pode auxiliá-lo em seu desenvolvimento psicológico, físico e social. 

O ESTUDO DA LUDOPEDAGOGIA

A Ludopedagogia é o estudo do brincar na contribuição da aprendizagem. O brincar faz parte da natureza da 
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criança, por meio de recursos como o jogo, a música, a contação de historia, a criança desenvolve a capacidade 
de formar conceitos, interagir com o outro e desenvolver campos intelectual e motor.
Na ludopedagogia a brincadeira livre é importante para auxiliar o tempo de crescimento da criança e as 
brincadeiras com o objetivo pedagógico requer do professor atenção, pois por meio do brincar o professor tem a 
possibilidade de observar os mais variados comportamentos da criança.
O lúdico na educação infantil trabalha diversos aspectos do desenvolvimento, as brincadeiras com movimento 
auxiliam a coordenação motora, os jogos trabalham o respeito às regras e pelo outro, assim como a socialização, 
a contação de historia e a música despertam a imaginação, a expressão da criança além de estimular o gosto pela 
leitura.
O educador alemão Froebel (1782-1852), foi um dos primeiros a vê o ato de brincar como forma de aprendizagem, 
para ele o brincar desenvolve aspectos físico, moral e cognitivo e a importância da orientação de um adulto para 
que esse desenvolvimento ocorra de forma natural na qual as crianças possam experimentar situações novas e 
que a ação do brincar de certa forma venha a suprir o preenchimento das necessidades da criança.
Froebel, que viveu de 1782 a 1852, pregava uma pedagogia da ação, e mais particularmente do jogo. Ele dizia que 
a criança, para se desenvolver, não devia apenas olhar e escutar, mas agir e produzir. Essa necessidade de 
criação, de movimento, de jogo produtivo deveria encontrar seu canal de expansão através da educação. Como 
a natureza da criança tende a ação, a educação deveria levar em conta seus interesses e suas atividades 
espontâneas. Por isso, considerava que o trabalho manual, os jogos e os brinquedos infantis tinham uma função 
educativa básica: é por meio dos jogos e brinquedos que a criança adquire a primeira representação do mundo e 
é por meio deles também que ela penetra no mundo das relações sociais, desenvolvendo um senso de iniciativa 
e auxilio mutuo. (HAYDT, 1995, p.177)

A atividade lúdica é muito importante, pois por meio do brincar a criança interage e projeta momentos da vida real 
na brincadeira, desenvolvendo o sensoriomotor e cognitivo, tornando-se uma forma inconsciente de se aprender 
com prazer.

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 O brincar já existia na vida dos seres humanos, desde a antiguidade e ao longo do tempo histórico, mas 
talvez em decorrência da diminuição do espaço físico, pelo incremento da indústria de brinquedos e pela 
influência da televisão, tenha começado a existir uma preocupação com a diminuição do brincar.
O brincar é uma ação lúdica, ou seja, brincadeira ou jogo, com ou sem brinquedos ou outros objetos, pois se 
brinca também com o corpo, a música, a arte, as palavras, entre outros, a proposta do lúdico é promover uma 
alfabetização significativa na prática educacional, é incorporar o conhecimento por meio das características do 
conhecimento do mundo.
Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento integral do ser 
humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para tanto, se faz necessário 
conscientizar os pais, educadores e a sociedade em geral sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na 
infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, 
um ato de aprendizagem, e ainda a importância desta ludicidade nas intervenções e prevenções de problemas de 
aprendizagem na visão da psicopedagogia.
É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois esta se constitui numa das formas 
de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil, o brincar é a atividade predominante 
na infância e vem sendo explorado no campo científico, com o intuito de caracterizar as suas peculiaridades, 
identificar as suas relações com o desenvolvimento e com a saúde e entre outros objetivos, intervir nos 
processos de educação e de aprendizagem das crianças.
O lúdico nas brincadeiras da Educação Infantil é um caminho que possibilita ver como a criança inicia seu 
processo de adaptação a realidade por meio de uma conquista física, funcional, aprendendo a lidar de forma cada 
vez mais coordenada, flexível e intencional com seu corpo, situando-se e organizando-o num contexto espaço – 
temporal que lhe é recomendável, que começa a fazer sentido para sua memória pessoal, mesmo que a criança 
não tenha brinquedos dos mais modernos, ela brinca com qualquer objeto de forma lúdica, porque é inerente ao 
ser humano.
O brincar é considerado como uma ação, divertimento, imitação, faz de conta, pois, quando a criança brinca, na 
realidade entra no mundo adulto e lida com os mais diferentes temas e problemas do cotidiano de forma 
simbólica. Assim, o brincar se torna importante no desenvolvimento da criança de maneira que as brincadeiras e 
jogos que vão surgindo durante a vida do ser desde os mais funcionais até os de regras, são elementos 
elaborados que proporcionarão experiências, possibilitando a conquista e formação da sua identidade.
As brincadeiras tradicionais e populares fazem parte do patrimônio lúdico dos diferentes grupos infantis, 
constituindo as culturas da infância. Elas são uma forma especial da cultura folclórica, que se opõe á cultura 
escrita, oficial e formal. O que as distingue e caracteriza são seus critérios de formação e seu mecanismo de 
transmissão, os quais fazem delas um tipo de folclore infantil e da cultura popular em geral. Anonimamente 
criadas e modificadas em um processo de esforço coletivo, elas são a produção espiritual do povo acumulada ao 
longo do tempo. (FRIEDMANN, 2012, p.59)

Na atualidade se faz necessário o resgate de brincadeiras e jogos, pois eles constituem um material muito 
importante para o conhecimento e a preservação da nossa cultura, da mesma forma que outras manifestações 
populares, as brincadeiras passam por transformações que não são registradas por escrito e sim passadas de 
geração em geração.
Na ludicidade a criança imagina, inventa, vive o personagem e adquire para ela as informações e sensações 
positivas e negativas vividas no cotidiano sejam no ambiente familiar, escolar ou social.



A fantasia é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança, nas histórias de contos de fadas, as 
crianças se identificam com os problemas dos personagens mergulhando no faz de conta e dando vazão a seus 
sentimentos, dessa forma a fantasia auxilia a criança a compreender a realidade. No que diz respeito à formação 
da personalidade, Pregnolato (2011) afirma que os contos de fadas contribuem de forma positiva na formação da 
personalidade, pois ao assimilar os conteúdos da história as crianças se identificam com os personagens e 
vivem o drama representado por eles, que passam por inúmeras situações e obstáculos, mas no fim saem 
vitoriosos. Esta característica é muito importante nos contos de fadas, pois segundo a autora crenças que trazem 
esperança de vitória, ajudam na superação de dificuldades desde a infância até a vida adulta. O ato de repetir uma 
história faz com que a criança reelabore internamente seu conteúdo e faça uma relação com a realidade, por isso 
muitas crianças pedem para repetir inúmeras vezes uma determinada história, e só deixam de solicitar o mesmo 
conto quando seu conflito interno foi solucionado.
A contação de historias é um recurso que os professores podem utilizar para auxiliar a criança a lidar com seus 
conflitos favorecendo o desenvolvimento da personalidade, ao mesmo tempo em que favorece a inserção da 
criança no mundo letrado, contribui para a memória, ampliação do pensamento conceitual e a compreensão da 
realidade.

                                      A literatura para crianças hoje abrange diferentes tipos de contos, entre os tradicionais e 
os modernos. Segundo Léon, os contos tradicionais (contos de fadas, contos maravilhosos etc.) “tocam 
aspectos muito importantes de nossa natureza e de nossa história [pois] o conto constrói/estabelece o ser 
humano como um ser de linguagem e de cultura, para o qual todas as atividades de sobrevivência (alimentos, 
roupas, relacionamento com animais e plantas) adquirem dimensões imaginárias e simbólicas.” Por isso, contos 
de fadas, lendas em geral de todos os povos, fábulas e historias popular continuam a ser apreciados e a fascinar 
as crianças. Ao lado deles, temos os contos modernos: para Léon, “são narrativas originais, criadas por autores 
contemporâneos, que não têm nada a ver com a tradição oral (popular), mas que trazem uma certa renovação do 
maravilhoso”. Além disso, os contos modernos abordam o dia a dia das crianças, desde as situações mais banais 
do cotidiano até temas sociais, existenciais, éticos, religiosos de nosso tempo e com os quais, conscientemente 
ou não, os pequenos leitores estão em contato. (FARIA, 2016, p.24) 

Abramovich (1997) ressalta a importância do primeiro contato da criança com o texto, segundo a autora este 
contato ocorre de maneira oral, ler histórias para as crianças é poder sorrir, gargalhar com as situações vividas 
pelos personagens e também aguçar o imaginário, despertar a curiosidade, encontrar soluções para questões e 
ainda possibilitar a descoberta de novos mundos de forma lúdica e prazerosa.
A autora destaca que ao ouvir histórias pode-se sentir diferentes e importantes emoções, e viver de maneira 
profunda tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve, pois quando ouvimos uma história sentimos e 
enxergamos com os olhos do imaginário.
O contato com a literatura, imagens, músicas, cenas, danças, pinturas são de extrema importância para aguçar 
os sentidos, pois são formas expressas do imaginário, que dão consistência e organizam a visão de mundo no 
qual se mantém uma relação crítica, criadora, afetiva e feliz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos estudos e leituras de autores que tratam do assunto, conclui que a ludicidade, as brincadeiras, os 
brinquedos e os jogos são meios que as crianças utilizam para se relacionar com o ambiente físico e social de 
onde vivem, despertando sua curiosidade e ampliando seus conhecimentos e suas habilidades, nos aspectos 
físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo.
Na escola, as crianças têm liberdade para movimentar-se, o espaço é amplo e livre para brincar, as quadras, o 
gramado, brinquedos recreativos, tanque de areia, casinha de boneca, quiosque, além das salas de aula, 
distribuídos de forma a proporcionar à criança, oportunidades de diversão dentro e fora da sala de aula, coisa que 
muitos não têm em suas casas e apartamentos, muitas vezes ficando dependente de um computador, uma 
televisão ou celular.
Cabe aos professores que inovem suas práticas, nos jogos e brincadeiras, possibilitando às crianças uma forma 
de desenvolver as suas habilidades intelectuais, sociais e físicas, de forma prazerosa e participativa e 
principalmente lúdica, uma vez que os jogos e brincadeiras são de grande contribuição para o processo de 
ensino e aprendizagem.
As brincadeiras realmente contribuem para a construção da inteligência, desde que sejam usados em atividade 
lúdica prazerosa e com questionamentos do professor, respeitando as etapas de desenvolvimento intelectual da 
criança.
Os benefícios de uma infância bem vivida em termos lúdicos fazem-se sentir ao longo da existência do indivíduo, 
as múltiplas possibilidades de autoconhecimento possibilitadas pelas brincadeiras contribuem para tornar a 
criança mais segura, autoconfiante, e consciente de seu potencial e de suas limitações.
 As experiências lúdicas da meninice serão lembradas por toda a vida, pelo prazer e pela alegria que 
proporcionaram ao corpo e ao espírito.
O resgate das brincadeiras tradicionais nos leva a refletir sobre a importância das atividades lúdicas na vida das 
crianças de hoje, que estão cada vez mais presas a vídeo games e a Internet.
As brincadeiras tradicionais estão sendo esquecidas e pouco vivenciadas por elas, e esse resgate juntamente 
com o apoio da família tem como objetivo vivenciar essas brincadeiras, para que a criança sinta cada vez mais o 
quanto é bom ser "criança" e descubra um mundo muitas vezes esquecido.
Por fim, quando o professor se vale de jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos, propicia espaços e 
situações de aprendizagem que articulam os recursos e capacidades efetivas, emocionais, sociais e cognitivas 
das crianças aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de 
conhecimentos.
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