
Exatto Educacional
Revista V.2,N.5, MAIO 2020

ISSN - 2674-8827



02

R454

 Revista exatto educacional [recurso eletrônico] / [Editor chefe]
Mauricio Belo – Vol. 2, n. 5 (maio 2020)- . – São Paulo :
Grupo Exatto Educacional, 2020.

 65 p. : il. color.

 Mensal
 ISSN 2674-8827 (Digital).
1. Educação. 2. Pedagogia. 3. Ensino e Aprendizagem. 4.
Jogos educativos. 5. Educação inclusiva. I. Belo, Mauricio.
 CDD: 370

Catalogação: Waldirene Gomes da Silva - Bibliotecária CRB-8/6684



03

CONSELHO EDITORIAL  
Ana Letícia Guerra   
Daniela Oliveira Albertin de Amorin 
Juliana Mota Fardini Gutierrez 
Alessandra Gonçalves 
Juliana Petrasso 
Adriana Alves Farias
Andrea Ramos Moreira
 Alexandre Bernardo da Silva
Debora Banhos 

EDITOR CHEFE  
Mauricio Belo  

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO
DE TEXTOS

Adriana Alves Farias

PROGRAMAÇÃO VISUAL
E DIAGRAMAÇÃO

WayShip

PROJETO GRÁFICO

WayShip

COPYRIGHT

Revista Exatto Educacional
Grupo Exatto Educacional
Rua República do Iraque,40
Salas 302 a 305 - Jd Oswaldo Cruz 
CEP 12.216 -540 - SJC - SP
Volume 2, Número 5
(Maio, 2020) - SP
Revista sem fins lucrativos

Publicação Mensal e
multidisciplinar vinculada
ao Grupo Exatto Educacional

Os artigos assinado são de
responsabilidade exclusiva
dos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião do
Conselho Editorial.

É permitida a reprodução total ou
parcial dos artigos desta revista,
desde que citada a fonte.

REVISTA EXATTO EDUCACIONAL | V.2 | N.5 |  MAIO 2020

EDITORIAL
Refletir, Repensar, Reinventar...

Muitas vezes, em nossas vidas, temos que nos resguardar por um tempo e 
começar
um processo de renovação, nos reinventando. Por vezes, nos desprender de 
hábitos situações e lembranças, aprendendo e adquirindo novos hábitos e 
saberes.
É tempo de reflexão, é momento de recarregar as energias, aproveitando 
neste
momento de crise mundial para pesquisar, estudar, ler, produzir conteúdo. É 
também, momento de adaptação às normas formas de apreender e aprender.
A revista é um convite à leitura e à reflexão, ao pensamento livre e crítico, o 
respeito à diversidade e à pluralidade de ideias e opiniões.
Os artigos apresentados a seguir revelarão ao leitor a mobilização de profissio-
nais
pesquisadores, estudiosos, com intencionalidade de aprimorar, promover e 
disponibilizar conteúdos de qualidade para a Educação.
Dispostos a aprender, podemos aproveitar o resultado valioso que uma 
renovação
sempre traz.

Rumo à leitura, rumo ao novo!!!

Marcia Regina Barrelli
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
LUDICOS NA APRENDIZAGEM
DA MATEMATICA

RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 

Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Matemática, Aprendizagem.

 
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.
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A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 

Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Matemática, Aprendizagem.

 
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.

A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 

Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Matemática, Aprendizagem.

 
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.

A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 

Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Matemática, Aprendizagem.

 
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.

A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 

Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Matemática, Aprendizagem.

 
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.

A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.
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INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 

Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Matemática, Aprendizagem.

 
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.

A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.
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INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 

Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Matemática, Aprendizagem.

 
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.

A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.
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INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO

Sabe-se que o processo educativo deve-se iniciar com a criança ainda em sua tenra idade, desde sua fase inicial 
de vida, quando ainda bebê, começa a aquisição do conhecimento que o auxiliará em sua formação. Portanto, 
toda a metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem das crianças em geral deve ser cuidadosamente 
analisada, sempre com o objetivo de alcançar o melhor. Portanto, porque não fazer uso de métodos que agradem 
e contribuam para que a aquisição do processo de aprendizagem seja mais prazeroso as crianças; afinal jogos, 
brinquedos e brincadeiras são de grande valor, não apenas pelo interesse em despertar nas crianças a vontade 
de brincar de jogar, mas também pela alegria que a elas manifestam. Este artigo tem como finalidade analisar se 
os Jogos Lúdicos contribuem e qual importância desta contribuição para a aprendizagem da matemática; 
definida por muitos alunos “como uma disciplina difícil”. Realizado através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico em livros, artigos e na legislação educacional do país. Procurou-se também, embasamento nas 
pesquisas de estudiosos que vêem no lúdico o pilar de sustentação para estimular o raciocínio, o desempenho e 
as habilidades dos alunos. 
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a matemática sempre foi tida como uma disciplina de pouca compreensão e de pouca participação, 
chegando a causar desinteresse por parte de alguns alunos. É realmente, para muitos a matemática esta longe de 
ser uma maravilha, principalmente porque em seus conteúdos ela apresenta diversas fórmulas abstratas que não 
fazem sentido algum, antes é claro de serem compreendidas.
Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a matemática esta em nossa rotina, presente em nosso dia-a-dia, 
precisamos e fazemos uso dela a quase todo o momento. Por este motivo a sua compreensão se torna muito 
importante, devendo ser oferecidas condições satisfatórias para a sua aprendizagem desde cedo.
Mas como fazer com que a disciplina seja bem aceita e compreendida se já traz consigo uma história de anos de 
rejeição? Como ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender, entre a aversão e a 
aceitação. Qual método pedagógico conseguiria esta proeza? Qual ferramenta poderosa conseguiria motivar um 
aluno; para o entendimento das fórmulas e dos conceitos matemáticos de suma importância para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e porque não dizer, da compreensão do mundo ao seu redor? 
Existiria um método, uma maneira, uma fórmula para que isso ocorra! Sim, aparentemente existe uma resposta 
simples para todos estes questionamentos, a ludicidade que torna agradável o aprender matemática através do 
brincar, do lúdico. 
Com o intuito de encontrar fundamentação teórica para as respostas as questões aqui levantadas, realizou-se 
esta pesquisa de natureza bibliográfica que se fundamentou legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB (1996), em livros e artigos que tem seu principal argumento pautado no tema “A importância dos 
jogos lúdicos na aprendizagem da matemática”; sendo que deram sua contribuição para a elaboração deste, os 
seguintes autores: Aranão (2007), Brotto (2001), Ferrari (2003), Fujishima (1994), Grando (2004), Kishimoto (2007), 
Macedo (2006), Moura (2009), Nogueira (2005), Pinto e Tavares (2011), Smole, Diniz e Cândido (2008) e Sampaio e 
Silva (2000).
Este artigo foi dividido em três partes: na primeira, conheceremos um pouco sobre a matemática; na segunda, 
abordaremos o lúdico: sua história, utilização como prática pedagógica e suas estratégias para a construção do 
conhecimento e na última parte, a integração do lúdico, através do jogo e a sua importância para a aprendizagem 
da matemática.

A MATEMÁTICA

De acordo com o dicionário Larousse Cultural (1999), a matemática é a ciência que estuda por meio do raciocínio 
as propriedades e relações de quantidades e grandezas dos entes abstratos (números, formas geométricas, 
funções, etc), e as relações que se estabelecem entre eles. Tem aplicações concretas, como na Astronomia, nos 
vários ramos da Física entre outros.
Porém, a matemática tornou-se uma ciência imprescindível em nosso dia a dia. Sendo usada para: contagens em 
geral, análises de receitas e despesas, como ferramenta de avaliação de comportamento financeiro, orientação 
pessoal, construção civil, elétrica e muitas outras funções.

A MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE HUMANA
A matemática presente na vida das pessoas tem desempenhado um papel muito importante, pois, as ajuda 
resolver diversas situações. O simples fato de olhar as horas em seu relógio, caminhar pelas ruas e até fazer suas 
refeições faz com que o indivíduo esteja exercitando seus conhecimentos matemáticos. Sendo assim, de acordo 
com Aranão (2007, p. 22): “[...] o ensino da matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e 
prazerosa que as crianças experimentam desde o nascer”.
A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento que os indivíduos utilizarão durante todas as 
práticas que realizarão em suas vidas. Portanto, seu ensino não deve distanciar-se dos seus principais objetivos, 
explícitos na Lei nº 9.394/96 – Nova Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) - entre os quais está à construção da 
cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo. 
Quando o professor dá oportunidade aos seus alunos, de através de situações ativas expressarem-se fazendo 
uso de jogos, estes passam segundo Smole, Diniz e Cândido (2008, p.18) a “... conectar suas experiências 
pessoais com as dos colegas, refletir sobre o significado das ações que realizaram avaliar desempenho, ao 
mesmo tempo em que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas.”
Através desta perspectiva, o ensinar matemática passa a ser o desenvolver do raciocínio lógico independente da 
criatividade e da capacidade de resolver problemas. Com a finalidade de promover-se uma aprendizagem mais 
expressiva e para que os resultados alcançados sejam satisfatórios, buscam-se cada vez mais instrumentos que 
se enquadrem como recursos pedagógicos auxiliares; e a ludicidade que envolve os jogos em geral, no ensinar 
matemática tem-se tornado uma maneira inteligente de conseguir êxito nesta ação educativa.
 

O LÚDICO
 
A palavra lúdico vem do latim ludus, relativo a jogo, brincar, brinquedo; que apenas diverte ou distraí. 
(LAROUSSE, 1999). Porém, as atividades lúdicas podem ser de grande ajuda para o processo de aprendizagem, 
sendo um meio de incentivar no ensino da matemática. 
Para Brotto (2001), o lúdico na educação se torna muito importante, pois, à medida que se toma consciência que 
― jogar e viver – são oportunidades criativas de encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com o todo. 
Através do lúdico, o aluno passa a se relacionar com brincadeiras que proporcionaram a ele, a oportunidade de 
interação com o mundo que o cerca, e com isso ele terá benefícios em seu processo de aprendizagem.
Sampaio e Silva (2000), afirmam que é correto dizer que a ludicidade como método de ensino, não é atual; no 
período Greco-Romano, Platão defendia um sistema educacional que fosse de acordo com o tempo em que se 
estivesse vivendo. Ele indicava que o processo de educar era muito importante, pois, tinha por finalidade a busca 
da felicidade e o compromisso com a sociedade de todo o educando.
Portanto nesta época, pode-se notar que já existia o compromisso e a preocupação com o desenvolvimento dos 
estudantes; e os estudiosos Platão e Aristóteles defendiam o uso dos jogos como costume no ensino. Segundo 
Ferrari (2003), eles defendiam as bases do pensamento ocidental: Platão dizia que a educação deveria examinar 
(testar) as habilidades dos alunos, já Aristóteles planejou seu sistema de ensino, como na Grécia, acessível a 
todos, com atividades físicas e intelectuais.
Porém, a introdução do lúdico nas atividades educacionais passou a ser ignorada, a partir da Idade Média por 
imposição da Igreja, esquecendo-se assim as ideias de Platão e Aristóteles. De acordo com Ferrari (2003, p. 09) 
somente com a evolução dos tempos, com o início da Idade Moderna, marco inicial para a retomada da educação 
que passou a ser vista como um direito; afirma o autor que: 

“Essa tarefa do Estado ganhou especial realidade na França, após a Revolução Francesa (1789). A escola 
tornou-se, então, não só a grande construtora da nação francesa como também a instituição que garantiria uma 
certa homogeneidade entre os cidadãos e, daí, pelo mérito, a diferenciação de cada qual. Como dever do Estado 
será expandida por toda a França”. 

Nas palavras de Sampaio e Silva (2000), o lúdico (a brincadeira, o brinquedo) só passou a integrar a rotina escolar 
infantil através do educador alemão Froebel (1782-1852), que considerava serem as brincadeiras o primeiro 
recurso para a aprendizagem, além de divertir e criar reproduções do mundo para que as crianças o 
compreendessem melhor. Froebel criou canções e jogos para que através deles conseguisse transmitir as 
crianças sensações, emoções, brinquedos pedagógicos que realçavam o valor da atividade manual; sua 
proposta educacional incluía sempre atividades de cooperação e jogo. 
Conforme Ferrari (2003), foi no século XX que a educação passou a ser um direito de todos, perante essa 
realidade nasceram estudos e estudiosos que passaram a analisar o ensino e a aprendizagem. Destacando-se as 
ideias de Piaget (1896 -1980) e Vygotsky (1896 - 1934). Piaget criou a epistemologia genética, uma teoria do 

RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.
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INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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conhecimento que se baseava no desenvolvimento natural da criança; para ele, o pensamento infantil atravessa 
quatro estágios, que vão do nascimento até o início da adolescência, quando a criança atinge a sua capacidade 
plena. Portanto a grande contribuição de Piaget foi o estudo do raciocínio lógico - fundamental na escola. Porém, 
foi Vygotsky (1984 apud Ferrari, 2003) que defendeu o uso das atividades lúdicas na educação, ele afirmava que 
o brinquedo, representado pelos jogos tem grande influência no desenvolvimento de uma criança, pois, ele cria 
uma relação entre as situações reais e as do pensamento.
O uso dos jogos para as atividades de aprendizagem das crianças, de acordo com Kishimoto (2007) ocasiona o 
desenvolvimento de suas atividades visuais e intelectuais; podem ser utilizados para se trabalhar dificuldades e 
como práticas pedagógicas.

A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cada ser humano possui sua maneira de se comportar, de ser e de agir isso, pode ser observado desde os 
primeiros anos de vida; existem várias formas de comportamento. Segundo as autoras Pinto e Tavares (2011), a 
criança apresenta ritmos e maneiras diferentes de agir e de ser, portanto, a educação deve levar em conta todas 
estas características e proporcionar uma educação que observe todos estes fatos e que consiga proporcionar um 
desenvolvimento contínuo no educando.
Para Macedo (2006) o jogo por si, ao ser executado possui a sua própria atividade lúdica. Porém, o lúdico está 
relacionado tanto com o jogo como com o brinquedo; referindo-se então a qualquer atividade ou objeto que tenha 
em seu propósito mais o divertimento do que do que outra coisa. É o que se faz por gosto, gosto que está no 
próprio prazer de fazê-lo.
Assim sendo, sob este olhar o emprego do lúdico nas atividades, ou seja, nas atividades pedagógicas das 
escolas pode fazer com que as crianças, adquiram bem mais rápido a capacidade de assimilar, atuar e mudar, o 
que causará grandes efeitos em seu desenvolvimento psíquico, pois, o ato de brincar é natural e satisfatório 
fazendo parte da evolução do ser humano. 
Portanto, as práticas pedagógicas escolares necessitam definir as funções importantes para o aluno, não se 
preocupando se sua execução será em grupo ou individual, e quais os meios ou condições que aprimorem o seu 
aprendizado, se por intervenção de jogos ou brincadeiras. E por meio da integração com o lúdico a criança vai 
descobrindo muitas condições como: obedecer às regras, as leis; conhece as transformações e recriações, ou 
seja, estuda e entende conforme suas necessidades de aprendizagem, transformando seu pensamento e sua 
dicção.
De acordo com Chateau apud Macedo (2006, p. 40), observou como a educação é importante na vida das pessoas, 
quando afirmou: 

“É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações, ou seja, é necessário 
considerar o aluno um sujeito completo, neste sentido, faz-se necessário uma educação que contemple o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, emocional, cultural, crítico, 
entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico extremamente importante, justamente por contemplar 
este desenvolvimento integral da criança”. 

E desta maneira, através do lúdico, que a criança, adquiri conhecimento para trabalhar com suas dificuldades, 
modificando sua realidade, gerando satisfação soltando suas emoções, fantasias, procurando conhecer os 
problemas do mundo, através da leitura, do aprendizado, desenvolvendo sua concentração e conhecimento das 
coisas. Portanto, o emprego do lúdico nas práticas pedagógicas é importante e é preciso para se ter uma base de 
orientação, que direção o professor deve seguir a respeito do aprender das crianças.

ESTRATÉGIAS FAVORÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DO LÚDICO: OS JOGOS
Ao observarmos uma criança brincando podemos notar com que prazer ela executa esta tarefa. Esta ação, o 
prazer do brincar, foi alvo também das pesquisas de Kishimoto (2007) que aprofundando seus estudos escreveu 
o livro “Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação” onde procurou descobrir de onde vem este prazer que elas 
sentem quando iniciam suas brincadeiras. Em seu trabalho de pesquisa a autora, procurou compreender a teoria 
que cerca os jogos que muitas vezes, tem suas raízes no folclore brasileiro. Folclore este que juntamente com a 
vinda dos portugueses e dos escravos ocasionou a mistura das raças (branco, vermelho, negro) e foram 
responsáveis pelo surgimento de muitas brincadeiras (jogos) que até hoje fazem parte da cultura infantil das 
crianças brasileiras.
No século XIX, começaram a surgir inovações pedagógicas, de acordo com Kishimoto (2007), que ao se referir a 
este período, cita Froebel (1782 – 1852) que ressalta que o jogo naquele período passou a ser utilizado como um 
objeto, uma ação do ato de brincar devendo fazer parte da história da educação pré-escolar, pois ao manipular ou 
brincar com determinados materiais, por exemplo: bola, peças cilíndricas e cúbicas - montando e desmontando - 
a criança estabelecia relações matemáticas e adquiria noções (ainda que iniciais) de Física e Metafísica.
Nas palavras de Moura (2009), no século XX começaram as pesquisas teóricas que discutiam a importância do 
ato de brincar para a construção das representações infantis. Foram principalmente, os estudos e as pesquisas 
de Piaget (1896 – 1980) e Vygotsky (1896 – 1934), que confirmaram as suposições para a construção de 
representações infantis relacionadas com diversas áreas do conhecimento; fazendo crescer assim, as 
experiências que inseriram o jogo na educação, com a finalidade de promover facilidades nas tarefas do ensino.
A utilização de jogos nas escolas em sala de aula, segundo Kishimoto (2007), é um apoio metodológico 
apropriado a todos os níveis de ensino, porém sua finalidade deve ser clara, ele deve condizer com a atividade 
que esta desafiando e também ser correspondente ao grau de aprendizagem de cada aluno.
Através dos resultados das pesquisas de Kishimoto (2007), entendemos que ao escolhermos os jogos para se 
trabalhar com os alunos, devem-se escolher cuidadosamente as atividades para se obter um bom resultado em 
seu desenvolvimento. Os jogos coletivos ou individuais devem sempre diversificar as práticas para que os 

alunos tirem o melhor proveito possível de seus resultados.
Os jogos que possuem um critério pedagógico quando utilizados em sala de aula originam muitos benefícios. 
Segundo as palavras de Nogueira (2005), os jogos proporcionam a identificação das dificuldades; geram 
competição entre os alunos, que se comprometem ao máximo para vencer; trazem confiança e os tornam mais 
críticos e capazes para trabalhar em equipe. 
Analisando estes benefícios, pode-se concluir que quando os jogos são utilizados, suas propostas pedagógicas 
possuem excelentes chances de alcançar os objetivos a que foram recomendados, ajudando a formar cidadãos 
humanos, competentes e sabedores de seus deveres frente a sua cidadania.

O JOGO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Muitos pesquisadores da área de Educação desenvolveram estudos sobre as utilizações do jogo no processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática e apresentaram seus pontos de vista sobre a importância dos jogos, como 
recurso metodológico em sala de aula. A seguir destacamos a opinião de alguns autores que constataram a 
importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Moura (2009, p. 24) o jogo deve ser recomendado em sala de aula, pois, sua linguagem auxilia a 
aprendizagem dos conceitos matemáticos formais, que serão aprendidos futuramente. O autor afirma que:

“O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco 
será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 
ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos”. 

Para Antunes (2014), os jogos desempenham um importante papel: ajudam os alunos a trabalharem com mais 
independência nas aulas, pois, aprendem a respeitar regras, a desempenhar vários papéis, a discutir e chegar a 
um acordo, e dão aos professores maiores oportunidades de observação, de variar suas propostas pedagógicas 
de acordo com o nível apresentado pelos alunos
De acordo com Fujishima (1994), os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, porque estimulam e 
ajudam a desenvolver as habilidades da criança, contribuindo para que ela comece a pensar de maneira 
independente, e colabora no seu processo de construção do seu conhecimento lógico.
Os jogos segundo Grando (2004) podem ser usados como instrumentos que auxiliam na aprendizagem dos 
mecanismos matemáticos, que são de difícil compreensão. Sendo que auxiliar na aprendizagem está relacionado 
à necessidade de fazer com que o ato de aprender se torne atraente. O uso dos jogos nas salas de aula se tornou 
uma base metodológica, que auxilia a todos os níveis de ensino. 
Segundo Aranão (2007) o jogo exerce papel de muita importância no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio que são essenciais para o aprendizado da Matemática, tais como: organização, atenção e 
concentração. A autora afirma ainda que o jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 
dedução. Além de habilidades que envolvem elaborar estratégias para vencer o jogo - observar, analisar, 
conjecturar e verificar - importantes para se aprender Matemática. 
Ainda sob o ponto de vista da autora, o jogo permite que muitos alunos que sentem medo, que temem a 
Matemática, se sintam motivados para se aventurarem na disciplina; pois através dos jogos os bloqueios são 
quebrados e os alunos apresentam desempenho e atitudes positivas diante deste processo de aprendizagem.

OS JOGOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Pode-se a partir do exposto anteriormente, onde foi possível conhecer as idéias de alguns autores com referência 
aos jogos no processo de ensino-aprendizagem, que a ludicidade presente nas atividades das crianças está sim 
presente nos jogos. E que eles são um forte aliado dos professores não só no ensino da matemática, mas para 
todas as disciplinas em sala de aula.
As situações de ensino vivenciadas pelos alunos, segundo Kishimoto (2007) devem sim ter um caráter lúdico, 
pois a resolução de um problema e o resultado obtido através de um jogo estão unidos através de um ponto em 
comum, o lúdico; proporcionando ao aluno novos conhecimentos.
Esta relação jogos e resolução de problemas, também são citadas por Antunes (2014) em seus escritos o autor 
confirma as vantagens obtidas no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão sobre 
a temática entre os envolvidos no processo. Para ele, o próprio jogo é um problema, porque, quando se joga, vão 
se construindo conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante.
Já Aranão (1996) explica que o jogo em seu entender, é um importante recurso metodológico podendo ser usado 
em sala de aula, para desenvolver a capacidade de trabalhar informações e criar definições para os conceitos 
matemáticos. Sua utilização como método pedagógico auxilia os alunos a respeitarem regras, discutirem e 
chegarem a acordos, desenvolverem habilidades para pensarem de forma independente e na construção do 
conhecimento matemático.
Segundo Grando (2004), os jogos matemáticos têm como prioridade o incentivo à criança, em seu 
desenvolvimento sensorial e motor. Mas para que isso ocorra realmente, é importante que os educadores saibam 
manter o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural que estes jogos oferecem, dando aos alunos 
oportunidade de produzir recursos necessários para o seu aprender. A autora explicita que a criança aprende 
mais quando tem introduzido em seu mundo diversos objetos e que nesse movimento ela se desenvolve, 
tornando-se mais ágil.
Os jogos ajudam a criar situações imaginárias que irão permitir a criança ir além do seu próprio conhecimento, 
assim elas terão o poder de aceitar ou discordar do que lhes está sendo apresentado; essa dinâmica irá contribuir 
para a formação de crianças que, no futuro, serão adultos mais críticos e capazes de solucionar problemas 
usando o discernimento e a razão.

Há muitas maneiras de ensinar as crianças utilizando-se dos jogos, podem ser usados jogos já produzidos para 
esta finalidade, como feitos de produtos reciclados ou simplesmente improvisados; pois a criança no seu 
dia-a-dia aprende também, identificando objetos diversos, tais como: janela, parede, móveis, o que estimular 
suas ideias de identificação. Conforme Antunes (2014) é na escola que estas atividades podem ser desenvolvidas 
mais ainda, pois, no ambiente escolar são utilizados diversos materiais que muito auxiliarão os alunos no 
reconhecimento de determinadas formas e no desenvolvimento do seu pensamento abstrato.
Portanto, os jogos aproveitados como instrumentos facilitadores do processo de aprendizagem, auxiliam os 
alunos a resolverem as questões que surgem, pois, a tentativa de solucionar os problemas, os erros e os acertos 
auxiliam o desenvolvimento também, do pensamento dedutivo; além de muitos outros benefícios expostos 
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde o início do surgimento da educação escolar, é sabido que a Matemática, como área de conhecimento é de 
suma importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico do indivíduo. Então seu ensino se torna 
fundamental desde o início, isto é, desde o ensino infantil. Mas sabemos também, que não se trata de uma 
disciplina que possui muitos admiradores, portanto muitas vezes se torna um desafio para o educador, fazer com 
que haja interesse em sua aula.
Mas a ludicidade mostrou-se uma aliada poderosa para o ensino-aprendizagem da Matemática, pois, atrai o 
interesse dos alunos; e como instrumento pedagógico é uma maneira diferente e divertida de aprender. 
Através de seus jogos auxilia os alunos a descobrirem desde cedo o prazer de aprender, de saber fazer, encontrar 
a solução para os problemas propostos. Além de incentivar o raciocínio, a imaginação, a cooperação, pois, 
trabalha-se em equipe e é de grande auxilio a interação social.  
Enfim, os jogos são fundamentais para o ensino da matemática, pois se aprende brincando, é todos sabemos que 
a criança tem prazer em brincar; e aprender brincando com certeza é mais prazeroso.
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RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.

Palavras-chave: Gestão escolar; Educação Infantil; Pedagogia.

INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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RESUMO 
Conhecer outras culturas requer um mínimo de conhecimento da língua utilizada naquela região por aquela 
nação e a música como linguagem universal é uma das principais pontes para adentrarmos nesse universo de 
conhecimento. A cada ano que passa professores, pedagogos, psicopedagogos, linguistas e diversos outros 
profissionais da educação ratificam que a experiência de aprender a Língua Inglesa com a música sendo um dos 
principais pilares desse processo de aprendizagem é algo prazeroso, significativo, marcante e principalmente 
eficaz. Também faço parte dessa linha de pensamento que em minhas práticas educacionais tenho vivenciado 
experiências memoráveis na utilização de músicas para o ensino de Língua Inglesa. Cada ensaio, gesto, dança, 
canção e apresentação formam um elo de afetividade entre professores, alunos e familiares que marca a vida 
escolar e social de todos.  

Palavras-chave: Língua Inglesa; Significativo; Música; Ensino; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A experiência a ser apresentada vem ao encontro dos meus anos de vivência de ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa em escolas públicas de diferentes cidades e anos ciclo, inicia - se  na imensidão de benefícios que traz a 
música ao inseri - la no planejamento anual e calendário de eventos escolares com o objetivo de elevar o prazer 
e a alegria em estudar e aprender, afinal tudo o que aprendemos com felicidade e entusiasmo é assimilado com 
mais eficácia. Procuro apresentar teorias, práticas e vivências para que professores de todas as disciplinas 
saibam da necessidade de repensar constantemente suas práticas pedagógicas para não perpetuarmos os 
trágicos traumas de anos atrás sofridos por vários alunos durante um processo de ensino - aprendizagem que 
priorizava a hierarquia e posse do conhecimento por parte do professor, métodos engessados, repetitivos, 
extremamente metódicos, punitivos, valorizando constantemente o uso da gramática memorizada sem se 
aprofundar no contexto ou no aprendizado significativo, sendo como o mais importante a prática do aluno obter 
boas notas nas provas respondendo exatamente o que o professor ensinava durante o semestre. Essa prática 
tinha como resultado, ou ainda tem se algum professor ainda as utiliza, baixa aprendizagem e participação pela 
maior parte dos estudantes, desestimulação da criatividade, inovação, prazer no saber e evasão escolar devido a 
vergonha das notas baixas ou reprovação.
Este trabalho se remete ao sentido da escola em seu contexto histórico e social a ser constantemente construído 
com a vivência dos professores, alunos e sociedade. Envolver a todos como agentes na construção do 
conhecimento e estar conectado aos gêneros musicais que os alunos se identificam irá aproximar a relação 
interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.

Palavras-chave: Gestão escolar; Educação Infantil; Pedagogia.

INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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RESUMO 
Conhecer outras culturas requer um mínimo de conhecimento da língua utilizada naquela região por aquela 
nação e a música como linguagem universal é uma das principais pontes para adentrarmos nesse universo de 
conhecimento. A cada ano que passa professores, pedagogos, psicopedagogos, linguistas e diversos outros 
profissionais da educação ratificam que a experiência de aprender a Língua Inglesa com a música sendo um dos 
principais pilares desse processo de aprendizagem é algo prazeroso, significativo, marcante e principalmente 
eficaz. Também faço parte dessa linha de pensamento que em minhas práticas educacionais tenho vivenciado 
experiências memoráveis na utilização de músicas para o ensino de Língua Inglesa. Cada ensaio, gesto, dança, 
canção e apresentação formam um elo de afetividade entre professores, alunos e familiares que marca a vida 
escolar e social de todos.  

Palavras-chave: Língua Inglesa; Significativo; Música; Ensino; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A experiência a ser apresentada vem ao encontro dos meus anos de vivência de ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa em escolas públicas de diferentes cidades e anos ciclo, inicia - se  na imensidão de benefícios que traz a 
música ao inseri - la no planejamento anual e calendário de eventos escolares com o objetivo de elevar o prazer 
e a alegria em estudar e aprender, afinal tudo o que aprendemos com felicidade e entusiasmo é assimilado com 
mais eficácia. Procuro apresentar teorias, práticas e vivências para que professores de todas as disciplinas 
saibam da necessidade de repensar constantemente suas práticas pedagógicas para não perpetuarmos os 
trágicos traumas de anos atrás sofridos por vários alunos durante um processo de ensino - aprendizagem que 
priorizava a hierarquia e posse do conhecimento por parte do professor, métodos engessados, repetitivos, 
extremamente metódicos, punitivos, valorizando constantemente o uso da gramática memorizada sem se 
aprofundar no contexto ou no aprendizado significativo, sendo como o mais importante a prática do aluno obter 
boas notas nas provas respondendo exatamente o que o professor ensinava durante o semestre. Essa prática 
tinha como resultado, ou ainda tem se algum professor ainda as utiliza, baixa aprendizagem e participação pela 
maior parte dos estudantes, desestimulação da criatividade, inovação, prazer no saber e evasão escolar devido a 
vergonha das notas baixas ou reprovação.
Este trabalho se remete ao sentido da escola em seu contexto histórico e social a ser constantemente construído 
com a vivência dos professores, alunos e sociedade. Envolver a todos como agentes na construção do 
conhecimento e estar conectado aos gêneros musicais que os alunos se identificam irá aproximar a relação 
interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.

Palavras-chave: Gestão escolar; Educação Infantil; Pedagogia.

INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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RESUMO 
Conhecer outras culturas requer um mínimo de conhecimento da língua utilizada naquela região por aquela 
nação e a música como linguagem universal é uma das principais pontes para adentrarmos nesse universo de 
conhecimento. A cada ano que passa professores, pedagogos, psicopedagogos, linguistas e diversos outros 
profissionais da educação ratificam que a experiência de aprender a Língua Inglesa com a música sendo um dos 
principais pilares desse processo de aprendizagem é algo prazeroso, significativo, marcante e principalmente 
eficaz. Também faço parte dessa linha de pensamento que em minhas práticas educacionais tenho vivenciado 
experiências memoráveis na utilização de músicas para o ensino de Língua Inglesa. Cada ensaio, gesto, dança, 
canção e apresentação formam um elo de afetividade entre professores, alunos e familiares que marca a vida 
escolar e social de todos.  

Palavras-chave: Língua Inglesa; Significativo; Música; Ensino; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A experiência a ser apresentada vem ao encontro dos meus anos de vivência de ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa em escolas públicas de diferentes cidades e anos ciclo, inicia - se  na imensidão de benefícios que traz a 
música ao inseri - la no planejamento anual e calendário de eventos escolares com o objetivo de elevar o prazer 
e a alegria em estudar e aprender, afinal tudo o que aprendemos com felicidade e entusiasmo é assimilado com 
mais eficácia. Procuro apresentar teorias, práticas e vivências para que professores de todas as disciplinas 
saibam da necessidade de repensar constantemente suas práticas pedagógicas para não perpetuarmos os 
trágicos traumas de anos atrás sofridos por vários alunos durante um processo de ensino - aprendizagem que 
priorizava a hierarquia e posse do conhecimento por parte do professor, métodos engessados, repetitivos, 
extremamente metódicos, punitivos, valorizando constantemente o uso da gramática memorizada sem se 
aprofundar no contexto ou no aprendizado significativo, sendo como o mais importante a prática do aluno obter 
boas notas nas provas respondendo exatamente o que o professor ensinava durante o semestre. Essa prática 
tinha como resultado, ou ainda tem se algum professor ainda as utiliza, baixa aprendizagem e participação pela 
maior parte dos estudantes, desestimulação da criatividade, inovação, prazer no saber e evasão escolar devido a 
vergonha das notas baixas ou reprovação.
Este trabalho se remete ao sentido da escola em seu contexto histórico e social a ser constantemente construído 
com a vivência dos professores, alunos e sociedade. Envolver a todos como agentes na construção do 
conhecimento e estar conectado aos gêneros musicais que os alunos se identificam irá aproximar a relação 
interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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RESUMO 
A educação infantil tem como premissa básica o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. 
Esse artigo tem como objetivo, relacionar as legislações que regulamentam a organização e as necessidades da 
educação infantil com o conteúdo dos novos cursos de pedagogia, procurando responder qual o papel da peda-
gogia para o trabalho da gestão escolar. Pautamos-nos nas Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 2006 
a fim de rever os conteúdos dos cursos de ensino superior no Brasil, incluindo os cursos de pedagogia. Dentre 
as mudanças propostas para o curso de Pedagogia, incluíram-se os conteúdos de administração e gestão esco-
lar, tornando o curso fundamental para os gestores das unidades escolares.

Palavras-chave: Gestão escolar; Educação Infantil; Pedagogia.

INTRODUÇÃO

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se carac-
terizam como espaços institucionais que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade. Essa jornada é realizada em período diurno, de forma 
integral ou parcial, e devem ser regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12).
No contexto do ambiente escolar, os trabalhos acadêmicos vestem normalmente para a importância do professor, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento físico, motor e cognitivo da criança. Mas o trabalho do professor 
não poderia realizar-se sem uma gestão atuante e comprometida com o funcionamento de todas as áreas que 
envolvem o bem estarem dos alunos e dos professores.
Ações administrativas e pedagógicas garantem que a escola caminhe dentro de uma proposta pedagógica 
eficiente, que compreenda as demandas da comunidade e atue sobre elas no âmbito da educação. Assim, esse 
trabalho se justifica por elucidar a atribuição da gestão nas escolas de educação infantil.
Temos como objetivo principal refletir e discutir a importância do curso de pedagogia na formação do gestor 
escolar nas escolas de educação infantil. Para tanto, esse artigo apresentará reflexão de alguns autores sobre o 
tema para elucidar a legislação que configura as atribuições dos gestores escolares envolvendo as seguintes 
questões: as principais necessidades da educação infantil; um breve histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil 
e como os cursos atuais auxiliam na formação dos gestores. 
 

A GESTÃO ESCOLAR: ATRIBUIÇÕES E LEIS

Dedicaremos-nos a esclarecer as atribuições da gestão escolar como mediadora do processo de ensino-aprendi-
zagem, com foco no bem-estar dos alunos e dos professores.
Segundo a pesquisadora Beatriz Gomes Nadal (2009), a função da escola de ensino infantil é a preparação do 
indivíduo para a vida social e para o desenvolvimento de competências necessárias à sociedade moderna, que 
podemos dividir em cultural, ambiental, política e profissional. A escola hoje abrange bem mais do que a simples 
formação educacional, diferentemente de como era vista antes dos anos 90, que seu objetivo era apenas a prepa-
ração para o mercado de trabalho, como era instituído pelas políticas neoliberais. Hoje temos uma visão integral 
do aluno, que precisa se interagir a uma sociedade atualizada e globalizada.
Essa educação, entretanto, passa por um momento de crise, já que, na prática, as escolas continuam trabalhando 
como “transmissores de conhecimento”, o que as deixam cada vez mais distante das necessidades da sociedade 
contemporânea. (NADAL, 2009).
Como exemplo citaremos a Cidade de São Bernardo do Campo, cujo trabalho realizado nas as escolas municipais 
segue critérios de organização como prevê o “ESTATUTO DO MAGISTÉRIO” (SBC, 2013, Capítulo V, art. 11).

§ 1º Os docentes constituem se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas 
respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de subs-
tituição à docência.
§ 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: pelo conjunto de titulares de cargos 
públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em 
extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de profes-
sor de Educação Básica.
exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagó-
gico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.
Ainda, segundo o artigo 14, que prevê a atuação desses funcionários:
I - Orientador Pedagógico: orientar, planejar, supervisionar e acompanhar o ensino e o trabalho realizado na rede 
de ensino pública municipal como também autorizar e supervisionar o funcionamento de escolas privadas que 
compõem o sistema municipal de ensino;
II - Diretor Escolar: promover atividades de gestão educacional comprometidas com o tratamento de informação, 
articulação comunitária e organização escolar, voltadas para o processo ensino-aprendizagem;
III - Coordenador Pedagógico: articular, planejar e acompanhar o conjunto das atividades pedagógicas nas unida-
des escolares voltadas para o processo ensino - aprendizagem;
IV -Vice- diretor: assessorar a gestão escolar nas unidades;
Voltando às funções do coordenador pedagógico, para orientar os docentes em como planejar suas aulas é 
necessário que esse profissional conheça a realidade de sua comunidade, de seus alunos e de seus professores 
e que seja capaz de articular as necessidades de cada âmbito.
O professor Hiloko Ogihara Marins (2009) complementa, nos lembrando de que o papel da gestão é o de sensibili-
zar, coordenar e dirigir a todos, para manter o equilíbrio do ambiente escolar.
O autor acrescenta que se compreendermos a organização escolar como uma unidade social em que ocorrem 
interações entre pessoas e suas ativas participações nas definições dos objetivos e do funcionamento da 
mesma, um dos princípios e atributos da gestão é canalizar o trabalho das pessoas, orientando-as e integrando-
-as rumo aos objetivos propostos (MARINS, 2009).
O cargo de gestor escolar, seja na direção ou coordenação pedagógica, exige um conjunto de competências e 
habilidades cognitivas e comportamentais. Marins (2009) complementa:
O cargo de gestor escolar deve trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos científicos, tecnológi-
cos e relacionais, de modo articulado, e resolver problemas de ordem social e produtiva, como resolver situações 
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, concomitantemente, desenvolver trabalho em 
equipe, mobilizar a comunidade e promover a integração escola-comunidade, manter a comunicação e o diálogo 
abertos, planejar, desenvolver e acompanhar projetos, reuniões e programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, etc. (Marins, 2009, p.231).
As competências exigidas para os cargos de gestão então, sugerem a necessidade de uma formação multidisci-
plinar e de forma continuada, que favoreça uma aliança entre a teoria e a prática.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o documento das diretrizes curriculares da Educação infantil:
“é o ambiente fora da família, onde as crianças de zero a cinco anos iniciam sua interação com o mundo, os 
objetos e outros indivíduos.” (BRASIL, 2010, p.6). 
O documento nos lembra de que este modelo deve auxiliar a criança na construção de suas identidades pessoais 
e coletivas. Para isso, o uso das brincadeiras, imaginação, observação e experimentação devem fazer parte das 
atividades cotidianas, para que neste ambiente que a criança possa construir seus primeiros sentidos sobre o 
meio social e a natureza da qual participa, se sentindo como elemento ativo na construção da cultura (BRASIL, 
2010).
As autoras Iza e Mello (2009), nos lembram de que com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) em 1996, a educação 
passa a ser um direito de todas as crianças de 0 a 6 anos, e não apenas daquelas cujas mães trabalham fora de 
casa. 
Em 1998, o governo cria um conjunto de documentos chamados: ”Referenciais curriculares para educação infan-
til”, que orientam as instituições de ensino sobre o tratamento e as necessidades nessa faixa etária.
Os dados da literatura nacional mencionados nos parágrafos precedentes sugerem que a educação infantil, ainda 
que não tenha a atribuição oficial de preparar a criança para o enfrentamento dos desafios da escolarização 
formal (Lei No. 9.394, 1996), opera como um construtor de competências facilitadoras de uma trajetória escolar 
bem sucedida, assim como apontam as autoras Pizzato et all (2012).
Em uma perspectiva de desenvolvimento, Trivellato-Ferreira e Marturano (2008) apud Pizzato et all (2012) pude-
ram constatar efeitos facilitadores na transição para o ensino fundamental. Em seu estudo, crianças que concluí-
ram um ano de educação infantil, comparadas aos colegas sem essa experiência prévia, não só foram mais bem 
avaliadas por seus professores quanto ao desempenho em português e matemática, mas também se saíram 
melhor em um teste padronizado de desempenho escolar, também foram consideradas pelos professores como 
mais ajustadas na sala de aula e relataram, elas mesmas, menos sintomas de stress, assim como menor vulnera-
bilidade a eventos escolares estressantes no 1º ano do ensino fundamental.
Dentro das atribuições da educação infantil, deve-se buscar um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o seu desenvolvimento.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, as instituições devem ter uma proposta 
pedagógica, baseada no desenvolvimento ético, sociopolítico e pedagógico da criança, assim cumprindo as 

seguintes funções (BRASIL, 2010):
• Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
• Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;
• Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas;
• Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que 
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
• Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-ra-
cial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
As propostas pedagógicas por sua vez devem seguir as seguintes vertentes:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 
diferentes culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifesta-
ções artísticas e culturais.
Ainda segundo esse documento, as propostas pedagógicas devem seguir principalmente dois eixos norteado-
res: o de interação e o de brincadeiras, garantindo assim que as atividades propostas promovam o conhecimento 
de si e do mundo através da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movi-
mentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança.
Além disso, é importante favoreçam a imersão dessas crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. (BRASIL, 
2010).

A PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

Nadja Hermann (2015) nos coloca que a partir do século XVIII surgiu a discussão da inserção da pedagogia como 
disciplina científica. Segundo a autora, a pedagogia passa a ter um status de ciência alterando seu relacionamen-
to com a filosofia. O emprego da pedagogia no campo da educação apareceu na Alemanha, em torno de 1770. 
“A criação da disciplina pedagogia, na Universidade Halle/Saale, sob a responsabilidade de Ernst Trapp, em 1779, 
é referida como o começo da separação institucional entre a pedagogia e a filosofia” (FRISCHMANN; MOHR, 1997, 
p. 9) apud Hermann (2015).
A educação por ter cada vez mais seu campo definido pelas ciências e pela crescente penetração dos procedi-
mentos considerados próprios da ciência acarretou em seus estudos um modelo de investigação empírica, 
colaborando para a valorização da pedagogia como campo científico.
Saviani (2008) corrobora, descrevendo a pedagogia como um campo de pesquisa bem definido, que explica:
“como teoria e prática da educação que ao longo da história da civilização ocidental foi se firmando como correla-
to da educação”, assim, associando o termo pedagogia à noção de educação. (Saviani, 2008, p. 1).
Ainda segundo o autor:
A pedagogia, quanto ao seu desenvolvimento para prática educativa, tornou-se “a teoria ou a ciência dessa práti-
ca sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação” 
(SAVIANI, 2008, p. 1).
Saviani (2008) complementa que:
Dependendo da corrente filosófica, nem sempre houve um consenso sobre a autonomia científica da Pedagogia. 
Na perspectiva do idealismo, a Pedagogia se dissolveu na filosofia e passou a ser considerada “filosofia aplica-
da” (SAVIANI, 2008, p. 2). 
Já na perspectiva do positivismo, a Pedagogia foi associada à prática educativa pela busca de sua cientificidade. 
Para Saviani, a busca pela cientificidade da Pedagogia apenas transferiu a sua submissão à filosofia para as 
ciências empíricas.
Hermann (2015) complementa que o campo da educação se hospedou nas ciências humanas, tais como a histó-
ria, a psicologia, a sociologia e a filosofia na ampla designação de fundamentos da educação. 
Segundo Hermann (2015, p.220):
Apesar de estarem acolhidas sob uma denominação comum, elas mantiveram distâncias marcadas pela natureza 
do objeto e pela abordagem metodológica. Foi essa estrutura que passou a dominar a inserção institucional das 
disciplinas da área de fundamentos. (Hermann, 2015, p. 220).

A partir do século XIX, o termo Pedagogia se expande, passando a ser usado como um indicativo de um maior 
planejamento na educação, ou segundo Saviani:
“conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e o fazer consciente do processo educativo” 
(SAVIANI, 2008, p. 6).
Os pesquisadores Fonseca-Jane et all (2013) explicam que já a pedagogia passa a ser vista como uma ciência 
autônoma é necessária que tenha seu próprio campo teórico e métodos próprios, sendo que seus resultados 
geram conhecimentos, experimentações e técnicas no campo educacional. Os estudiosos da educação, entretan-
to, ainda divergem sobre a Pedagogia como uma ciência.
Saviani (2008) também alerta os estudiosos da área que:
Se a Pedagogia for uma teoria da educação, ela deve ser entendida como teoria da prática educativa. Assim “o 

conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em uma função da prática educativa” 
(SAVIANI, 2008, p. 2).
Fonseca-Jane et al (2013) acrescenta que o objeto de estudo da pedagogia objeto passa a ser então equacionar 
os problemas pertinentes “à relação educador-educando, professor-aluno, por meio de orientações sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem” (p.990).
Os autores esclarecem que o curso de Pedagogia no Brasil foi criado por meio do decreto n. 1.190/1939, dentro 
da organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Silva (2009) e Gatti (2010) apud Fonseca-Jane et al (2013) 
argumentam que o início do curso surge da necessidade de se formar docentes para atuarem na escola secundá-
ria.
Ele se estruturou originalmente como um curso de bacharelado com duração de três anos e a licenciatura com 
mais um ano, por meio do curso de didática – o chamado esquema “3+1” que compõe a maioria dos cursos de 
bacharelado e licenciatura. (FONSECA-JANE et all, 2013, p.899).
Os autores complementam que esse modelo de curso de Pedagogia não contemplou investigações relacionadas 
a problemas educacionais, ao exemplo de outros cursos Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1961, com a aprovação da lei n. 4.024/1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o currículo do curso de Pedagogia foi reestruturado, passando de três para quatro anos, provendo os títulos de 
bacharelado e a licenciatura.
No curso de Pedagogia a princípio, era composto pelo curso de bacharelado em 3 anos e mais um ano para a 
licenciatura. Os ingressantes ao bacharelado exerciam o cargo de técnico em educação, enquanto os da licencia-
tura atuavam principalmente na docência do curso normal; este último não era exclusividade do pedagogo, uma 
vez que quem tivesse uma titulação em ensino superior também poderia atuar nessa função (FONSECA-JANE et 
al, 2013).
Até a década de 1980, o curso sofreu diversas reestruturações, mas segundo Saviani (2008), todas elas vertiam 
para um ensino técnico, voltado para o mercado de trabalho. A atuação do gestor educacional, entretanto, só foi 
abordada no curso de pedagogia a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que institui inclu-
sive a necessidade da formação pedagógica nos cargos de gestão escolar, já que inclui no currículo Administra-
ção Escolar.
Além das questões administrativas, os gestores são responsáveis por coordenar o projeto pedagógico da escola, 
que por sua vez é responsável pelas direções tomadas pela instituição no sentido de interação e relacionamento 
entre pais, alunos, professores e gestores; cuidados com saúde, alimentação e higiene; uso apropriado do 
ambiente; prática desenvolvidas para melhoria da aprendizagem dos alunos e por fim, a formação contínua dos 
professores. (Moraes, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os gestores escolares, que se configuram em Diretor, Vice-diretor e coordenadores pedagógicos, são responsá-
veis pelo andamento das instituições escolares e todos os processos que envolvem a escola. Assim, fica aos 
seus encargos cuidar do bem-estar físico, psicológico e cognitivo dos alunos, além de manter o bom relaciona-
mento entre funcionários e pais.
Pensando na grandeza e complexidade dessas funções, podemos supor que existe a necessidade de uma forma-
ção multidisciplinar para os gestores, abrangida somente pelos cursos de pedagogia, já que outros cursos que 
formam profissionais da educação são normalmente específicos para uma função ou disciplina. Os cursos de 
pedagogia por sua vez, segundo as diretrizes que regulamentam o ensino superior no Brasil, envolvem além de 
uma visão geral dos processos de ensino-aprendizagem, disciplinas administrativas, que auxiliam na organiza-
ção, manutenção e gestão financeira da escola.
Entretanto antes das novas diretrizes que regulamentam os cursos de ensino superior, em vigor desde 2006, os 
cursos de pedagogia não previam as disciplinas administrativas e nem estudos sobre os problemas brasileiros 
da educação, o que nos leva a supor que os gestores formados antes desse ano, precisaram aprender “gestão 
escolar” através de outros meios, como formação continuada ou pós-graduação em gestão escolar.
Portanto, concluímos que os cursos de pedagogia que atendem ao currículo atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2006 podem auxiliar os gestores na administração financeira e pessoal da unidade escolar. Para as 
escolas de educação infantil, os cursos de pedagogia se tornam ainda mais importantes, já que essa fase 
compreende o período de desenvolvimento social e cognitivo das crianças, principal conteúdo do curso de peda-
gogia.
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RESUMO 
Conhecer outras culturas requer um mínimo de conhecimento da língua utilizada naquela região por aquela 
nação e a música como linguagem universal é uma das principais pontes para adentrarmos nesse universo de 
conhecimento. A cada ano que passa professores, pedagogos, psicopedagogos, linguistas e diversos outros 
profissionais da educação ratificam que a experiência de aprender a Língua Inglesa com a música sendo um dos 
principais pilares desse processo de aprendizagem é algo prazeroso, significativo, marcante e principalmente 
eficaz. Também faço parte dessa linha de pensamento que em minhas práticas educacionais tenho vivenciado 
experiências memoráveis na utilização de músicas para o ensino de Língua Inglesa. Cada ensaio, gesto, dança, 
canção e apresentação formam um elo de afetividade entre professores, alunos e familiares que marca a vida 
escolar e social de todos.  
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INTRODUÇÃO

A experiência a ser apresentada vem ao encontro dos meus anos de vivência de ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa em escolas públicas de diferentes cidades e anos ciclo, inicia - se  na imensidão de benefícios que traz a 
música ao inseri - la no planejamento anual e calendário de eventos escolares com o objetivo de elevar o prazer 
e a alegria em estudar e aprender, afinal tudo o que aprendemos com felicidade e entusiasmo é assimilado com 
mais eficácia. Procuro apresentar teorias, práticas e vivências para que professores de todas as disciplinas 
saibam da necessidade de repensar constantemente suas práticas pedagógicas para não perpetuarmos os 
trágicos traumas de anos atrás sofridos por vários alunos durante um processo de ensino - aprendizagem que 
priorizava a hierarquia e posse do conhecimento por parte do professor, métodos engessados, repetitivos, 
extremamente metódicos, punitivos, valorizando constantemente o uso da gramática memorizada sem se 
aprofundar no contexto ou no aprendizado significativo, sendo como o mais importante a prática do aluno obter 
boas notas nas provas respondendo exatamente o que o professor ensinava durante o semestre. Essa prática 
tinha como resultado, ou ainda tem se algum professor ainda as utiliza, baixa aprendizagem e participação pela 
maior parte dos estudantes, desestimulação da criatividade, inovação, prazer no saber e evasão escolar devido a 
vergonha das notas baixas ou reprovação.
Este trabalho se remete ao sentido da escola em seu contexto histórico e social a ser constantemente construído 
com a vivência dos professores, alunos e sociedade. Envolver a todos como agentes na construção do 
conhecimento e estar conectado aos gêneros musicais que os alunos se identificam irá aproximar a relação 
interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO 
Conhecer outras culturas requer um mínimo de conhecimento da língua utilizada naquela região por aquela 
nação e a música como linguagem universal é uma das principais pontes para adentrarmos nesse universo de 
conhecimento. A cada ano que passa professores, pedagogos, psicopedagogos, linguistas e diversos outros 
profissionais da educação ratificam que a experiência de aprender a Língua Inglesa com a música sendo um dos 
principais pilares desse processo de aprendizagem é algo prazeroso, significativo, marcante e principalmente 
eficaz. Também faço parte dessa linha de pensamento que em minhas práticas educacionais tenho vivenciado 
experiências memoráveis na utilização de músicas para o ensino de Língua Inglesa. Cada ensaio, gesto, dança, 
canção e apresentação formam um elo de afetividade entre professores, alunos e familiares que marca a vida 
escolar e social de todos.  

Palavras-chave: Língua Inglesa; Significativo; Música; Ensino; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A experiência a ser apresentada vem ao encontro dos meus anos de vivência de ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa em escolas públicas de diferentes cidades e anos ciclo, inicia - se  na imensidão de benefícios que traz a 
música ao inseri - la no planejamento anual e calendário de eventos escolares com o objetivo de elevar o prazer 
e a alegria em estudar e aprender, afinal tudo o que aprendemos com felicidade e entusiasmo é assimilado com 
mais eficácia. Procuro apresentar teorias, práticas e vivências para que professores de todas as disciplinas 
saibam da necessidade de repensar constantemente suas práticas pedagógicas para não perpetuarmos os 
trágicos traumas de anos atrás sofridos por vários alunos durante um processo de ensino - aprendizagem que 
priorizava a hierarquia e posse do conhecimento por parte do professor, métodos engessados, repetitivos, 
extremamente metódicos, punitivos, valorizando constantemente o uso da gramática memorizada sem se 
aprofundar no contexto ou no aprendizado significativo, sendo como o mais importante a prática do aluno obter 
boas notas nas provas respondendo exatamente o que o professor ensinava durante o semestre. Essa prática 
tinha como resultado, ou ainda tem se algum professor ainda as utiliza, baixa aprendizagem e participação pela 
maior parte dos estudantes, desestimulação da criatividade, inovação, prazer no saber e evasão escolar devido a 
vergonha das notas baixas ou reprovação.
Este trabalho se remete ao sentido da escola em seu contexto histórico e social a ser constantemente construído 
com a vivência dos professores, alunos e sociedade. Envolver a todos como agentes na construção do 
conhecimento e estar conectado aos gêneros musicais que os alunos se identificam irá aproximar a relação 
interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO 
Conhecer outras culturas requer um mínimo de conhecimento da língua utilizada naquela região por aquela 
nação e a música como linguagem universal é uma das principais pontes para adentrarmos nesse universo de 
conhecimento. A cada ano que passa professores, pedagogos, psicopedagogos, linguistas e diversos outros 
profissionais da educação ratificam que a experiência de aprender a Língua Inglesa com a música sendo um dos 
principais pilares desse processo de aprendizagem é algo prazeroso, significativo, marcante e principalmente 
eficaz. Também faço parte dessa linha de pensamento que em minhas práticas educacionais tenho vivenciado 
experiências memoráveis na utilização de músicas para o ensino de Língua Inglesa. Cada ensaio, gesto, dança, 
canção e apresentação formam um elo de afetividade entre professores, alunos e familiares que marca a vida 
escolar e social de todos.  

Palavras-chave: Língua Inglesa; Significativo; Música; Ensino; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A experiência a ser apresentada vem ao encontro dos meus anos de vivência de ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa em escolas públicas de diferentes cidades e anos ciclo, inicia - se  na imensidão de benefícios que traz a 
música ao inseri - la no planejamento anual e calendário de eventos escolares com o objetivo de elevar o prazer 
e a alegria em estudar e aprender, afinal tudo o que aprendemos com felicidade e entusiasmo é assimilado com 
mais eficácia. Procuro apresentar teorias, práticas e vivências para que professores de todas as disciplinas 
saibam da necessidade de repensar constantemente suas práticas pedagógicas para não perpetuarmos os 
trágicos traumas de anos atrás sofridos por vários alunos durante um processo de ensino - aprendizagem que 
priorizava a hierarquia e posse do conhecimento por parte do professor, métodos engessados, repetitivos, 
extremamente metódicos, punitivos, valorizando constantemente o uso da gramática memorizada sem se 
aprofundar no contexto ou no aprendizado significativo, sendo como o mais importante a prática do aluno obter 
boas notas nas provas respondendo exatamente o que o professor ensinava durante o semestre. Essa prática 
tinha como resultado, ou ainda tem se algum professor ainda as utiliza, baixa aprendizagem e participação pela 
maior parte dos estudantes, desestimulação da criatividade, inovação, prazer no saber e evasão escolar devido a 
vergonha das notas baixas ou reprovação.
Este trabalho se remete ao sentido da escola em seu contexto histórico e social a ser constantemente construído 
com a vivência dos professores, alunos e sociedade. Envolver a todos como agentes na construção do 
conhecimento e estar conectado aos gêneros musicais que os alunos se identificam irá aproximar a relação 
interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO 
Conhecer outras culturas requer um mínimo de conhecimento da língua utilizada naquela região por aquela 
nação e a música como linguagem universal é uma das principais pontes para adentrarmos nesse universo de 
conhecimento. A cada ano que passa professores, pedagogos, psicopedagogos, linguistas e diversos outros 
profissionais da educação ratificam que a experiência de aprender a Língua Inglesa com a música sendo um dos 
principais pilares desse processo de aprendizagem é algo prazeroso, significativo, marcante e principalmente 
eficaz. Também faço parte dessa linha de pensamento que em minhas práticas educacionais tenho vivenciado 
experiências memoráveis na utilização de músicas para o ensino de Língua Inglesa. Cada ensaio, gesto, dança, 
canção e apresentação formam um elo de afetividade entre professores, alunos e familiares que marca a vida 
escolar e social de todos.  

Palavras-chave: Língua Inglesa; Significativo; Música; Ensino; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A experiência a ser apresentada vem ao encontro dos meus anos de vivência de ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa em escolas públicas de diferentes cidades e anos ciclo, inicia - se  na imensidão de benefícios que traz a 
música ao inseri - la no planejamento anual e calendário de eventos escolares com o objetivo de elevar o prazer 
e a alegria em estudar e aprender, afinal tudo o que aprendemos com felicidade e entusiasmo é assimilado com 
mais eficácia. Procuro apresentar teorias, práticas e vivências para que professores de todas as disciplinas 
saibam da necessidade de repensar constantemente suas práticas pedagógicas para não perpetuarmos os 
trágicos traumas de anos atrás sofridos por vários alunos durante um processo de ensino - aprendizagem que 
priorizava a hierarquia e posse do conhecimento por parte do professor, métodos engessados, repetitivos, 
extremamente metódicos, punitivos, valorizando constantemente o uso da gramática memorizada sem se 
aprofundar no contexto ou no aprendizado significativo, sendo como o mais importante a prática do aluno obter 
boas notas nas provas respondendo exatamente o que o professor ensinava durante o semestre. Essa prática 
tinha como resultado, ou ainda tem se algum professor ainda as utiliza, baixa aprendizagem e participação pela 
maior parte dos estudantes, desestimulação da criatividade, inovação, prazer no saber e evasão escolar devido a 
vergonha das notas baixas ou reprovação.
Este trabalho se remete ao sentido da escola em seu contexto histórico e social a ser constantemente construído 
com a vivência dos professores, alunos e sociedade. Envolver a todos como agentes na construção do 
conhecimento e estar conectado aos gêneros musicais que os alunos se identificam irá aproximar a relação 
interpessoal entre professor e aluno proporcionando um oceano de possibilidades de aprendizagens mútuas não 
só na Língua Inglesa mas em qualquer componente curricular, pois a música é um registro do contexto histórico 
e cultural vivido pela sociedade.
A MÚSICA COMO ALIADA NA APRENDIZAGEM
Aprender um língua estrangeira exige diversas formas de empenho por parte do professor e do aluno para atingir 
a tão sonhada fluência. Atualmente educadores, psicólogos, psicopedagogos e educandos quase unanimente 
concordam que quando aprendemos algo fazendo uso do que gostamos essa aprendizagem se dá de forma mais 
significativa, eficaz, rápida e marcante. A música que é considerada uma linguagem universal se torna uma 
poderosa ferramenta para auxiliar professores e alunos quando entram em contato com uma língua estrangeira.
A música está ligada diretamente ligada ao emocional, basta ouvirmos um pequeno trecho, mesmo que por 
acaso, para revivermos com profundidade de detalhes a experiência de um determinado momento de nossas 
vidas sendo como sentir o aroma da mesma marca de café que nossas mães utilizavam quando éramos crianças 
ou entrar em contato com o perfume da flor que tínhamos no jardim da nossa casa, nesse instante, lembramos 
das pessoas, móveis, clima, palavras que foram ditas entre inúmeros outros detalhes, ou seja, a música é tão 
eficiente que no últimos ano0s se criou o curso de musicoterapia tendo os mais diferentes níveis de estudo que 

vão do básico ao acadêmico. 
 INFLUÊNCIAS  ESTRANGEIRAS
Ao longo da história do Brasil a partir da colonização europeia o ensino de línguas estrangeiras passou 
praticamente em todas as etapas educacionais tendo sua importância de acordo com a política, economia e 
influência de cada época. Desde a monarquia brasileira até os dias atuais tivemos a aprendizagem de diversas 
línguas estrangeiras nas escolas públicas  tais como: latim, italiano, alemão, francês, grego, espanhol e o 
inglês.Mas principalmente a partir do último século o inglês vem ganhando a cada nao destaque no ensino de 
língua estrangeira nas escolas públicas e privadas do Brasil nesse mesmo século o nosso  país vem recebendo 
uma  forte influência da cultura inglesa principalmente dos Estado Unidos, somos consumidores cativos de tudo 
que é bom e ruim vindo dos norte americanos tais como: moda, filmes, literatura, música, dança, produtos e 
turismo, boa parte dos brasileiros quando perguntado para onde seria a primeira viagem internacional 
respondem Disney, Nova York, Miami ou algum outro ponto turístico da USA e essa influência se reflete no 
inconsciente coletivo dos meus alunos em minha prática docente pois 100% das vezes que me apresento no 
primeiro dia de aula como professor de inglês a primeira pergunta que os alunos fazem é ( você já viajou para os 
Estados Unidos ), não sou indagado se viajei para a Inglaterra, Austrália, Canadá, Irlanda ou Escócia. Nos 
primeiros anos de docente como não havia viajado ao exterior, mais especificamente aos Estados Unidos, os 
alunos se mostravam um pouco desapontados após a pergunta mas logo depois que visitei Miami em 2015 e 
Nova York em 2017 parece que eles me veem com mais credibilidade e é claro minhas aulas ficaram mais ricas 
em detalhes pois quando há um texto no livro sobre essas duas cidades , além das informações apresentadas, 
comento sobre minhas experiências agradáveis e outras nem tanto durante o turismo. No tema música não pode 
faltar comentários  sobre a visita ao Strawberry Fields no Central Park, o famoso jardim com monumento Imagine 
em homenagem ao John Lennon,as exposições do Hard Rock Cafe na Times Square e é claro o musical da 
Broadway com School of Rock, é incrível como esses relatos despertam a atenção da maioria dos alunos da sala 
até mesmo dos mais dispersos e deixa claro que para eles é mais interessante uma experiência vivida do que um 
texto informativo ou didático.
 LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO ENSINO OBRIGATÓRIO
O ensino de Língua Inglesa é obrigatório em todo o território brasileiro para escolas públicas e particulares com 
uma média de duas horas/aula semanais e nos últimos dez anos foi incluído também no ensino fundamental I na 
maioria das cidades brasileiras com a mesma quantidade de horas/aula semanais, antes obrigatório apenas a 
partir do 6° ano do ensino fundamental II e Médio, além de vir ganhando força a abertura de diversas escolas 
particulares com a metodologia bilíngue, ou seja, ensinar Língua Inglesa na mesma frequência que ensina a 
Língua Portuguesa em todas as etapas, incluindo desde o ensino infantil até o ensino médio. A legislação que 
abrange os aspectos da Língua Inglesa no ensino brasileiro estão em vigor nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais ( PCN ) que abrange diversos fatores sendo para mim os mais significativos: os objetivos, estrutura 
dos parâmetros, justificativa, focos, fatos históricos, comunidade local, tradição, relação língua estrangeira e 
língua materna, conhecimento de mundo, organização textual, língua estrangeira como libertação, construção da 
cidadania, interação e construção da aprendizagem, a dimensão afetiva, coerência entre o foco do ensino e o da 
avaliação, a avaliação como um processo integrado e contínuo, habilidades comunicativas, compreensão escrita, 
pré-leitura, leitura, pós-leitura, compreensão oral, produção escrita, produção oral,  interação e configuração 
espacial em sala de aula, aprendizagem como forma de co- participação social, aprendizagem como construção 
de conhecimento compartilhado, a visão behaviorista, a visão cognitivista, a visão sociointeracional, Língua 
estrangeira e exclusão social, a projeção dos conhecimentos na construção do significado, os usos dos 
conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua estrangeira.  E temos a  Lei de Diretrizes e Bases ( 
LDB), que também é mencionada nos PCNs..
M art. 26, 5 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.
LDBE - Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. ( Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013 ).
§ 5° No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. ( Redação dada pela 
Lei n 13.415, de 2017 ).
PROFESSOR QUE APRENDE COM OS ALUNOS
A prática educativa é maior impactada pelos estudantes quando se valoriza os seus conhecimentos prévios, isso 
é relatado por diversos educadores consagrados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como o 
patrono da educação brasileira, mundialmente conhecido e até hoje estudado por diversas universidades 
nacionais e estrangeiras Paulo Freire e o russo Mikail Mikailovich Bakhtin. Partindo desse pressuposto o 
professor que ouve seus alunos tendo conhecimento do “mundo” deles, terá mais êxito nas realizações dos 
conteúdos e com estímulo maior da atenção de toda a sala de aula. Por isso é aconselhável iniciar o ensino com 
o auxílio da música conhecendo os gêneros musicais que os alunos gostam e para ser viável o trabalho em sala 
de aula dever-se-á levar em conta o tamanho da letra da música, sendo de preferência pequena e com refrões 
também pequenos e repetitivos, além da mensagem contida na música ser adequada para idade dos alunos e o 
ambiente escolar. Músicas alegres que envolvam danças ou coreografias são mais eficazes que as músicas 
românticas sendo mais rápida de incorporar a letra além de tornar as aulas mais felizes. 
A metodologia na prática da música irá variar de acordo com o ano-série e estágio ou fase de leitura escrita dos 
alunos. No caso dos anos iniciais e/ou com alunos em fases de leitura e escrita não alfabéticos é aconselhável 
cantar com o auxílio de vídeos e havendo apenas o recurso de áudio na sala de aula o professor além de cantar 
junto, fará os movimentos das danças para ser seguido pelos alunos. Na minha prática docente nos anos iniciais 
as músicas que trabalhei e deram ótimos resultados em ensaios e apresentações foram: Baby Shark ( um 

clássico infantil ), Johny Johny Yes Papa, Vegetables Song, Action Song, Jump Run and Shout e quase todas as 
músicas da coleção English Adventure que para mim é uma das melhores coleções para trabalhar inglês com as 
crianças. Na minha prática com alunos em etapa alfabético podendo estar no ensino fundamental II ou EJA ( 
Educação de Jovens e Adultos ) as músicas que deram melhores resultados foram as de origem britânica pois a 
pronúncia é melhor assimilada aos ouvidos brasileiros, são elas:  Imagine, Love me do, Hello Goodbye, Have you 
ever seen the rain e I don´t want to talk about it. Os ensaios além de vídeos e áudios o professor pode 
disponibilizar cópias das letras com tamanho maiores e refrões com cores em destaque que auxiliam na leitura e 
a se localizar no trecho da música. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
 Jean Peaget, Paulo Freire,, Emília Ferreiro, Henri Wallon, Lev Semyonovich Vygotsky e diversos outros 
educadores enfatizam que o processo de aprendizagem é algo social e que o conhecimento não está apenas no 
professor mas sim em todo o meio de vivência do aluno incluindo a sua família ( entenda como família nessa 
situação toda ou qualquer pessoa que convive e/ou vive com o aluno tendo um alto grau de vínculo afetivo e 
emocional ), então é vital que a escola envolva o aluno e seus familiares no processo de educação. Com a prática 
da música no inglês esse é um dos principais pilares para a aprendizagem efetiva e significativa, pois para o 
aluno aprender uma música só por estar na grade curricular é algo pouco relevante e às vezes até vazio, mas 
incluir a apresentação da música em eventos da escola ( Festa Junina, Dia das Mães, Festa da Primavera, etc ) 
traz sentido, finalidade, meta para aquela aprendizagem, oferecendo início, desenvolvimento e conclusão do 
projeto. Estimular os pais a participarem  dos ensaios em casa com os filhos aumenta ainda mais o vínculo entre 
eles e o dia da apresentação é algo memorável a todos os envolvidos.
Há vários professores de Língua Inglesa em diversas partes do mundo defendendo a teoria de que a melhor forma 
de ensinar e aprender inglês é utilizando, séries, filmes, jogos,  desenhos e músicas que os alunos gostam. Na 
minha experiência docente em escolas públicas a música foi de grande auxílio na construção do saber dos meus 
alunos e aconselho a todos os professores a utilizarem essa poderosíssima ferramenta que marcará alegremente 
a vida escolar de docentes, alunos e familiares.     
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor de Língua Inglesa enfrenta diversos obstáculos que vão desde quando ele era apenas um estudante 
do Ensino Fundamental ao primeiro contato com uma língua estrangeira, depois das dificuldades de estudo e 
financeiras durante o curso de Letras na Universidade, no difícil início do trabalho como docente que é bem 
diferente da teoria aprendida na universidade e bem diferente da época em que esse professor era um estudante. 
A sociedade, a legislação e a tecnologia vem sofrendo várias mudanças em um  espaço de tempo cada vez mais 
curto, vale recordarmos o  fato de que nós ficamos as décadas de 1980 e 1990 tendo aulas diferenciadas e 
achando o máximo com vídeo cassete a partir dos anos 2000 passamos pelos DVDs, pen drives, bluetooth, 
celulares, smartphones e as Nuvens da internet, somos convidados ou talvez até convocados a revermos nossas 
práticas e paradigmas praticamente todos os meses de Fevereiro no planejamento anual, mas todo esse 
processo são degraus que nos levam crescer como pessoas e profissionais e elevam  o quanto é importante o 
professor para o desenvolvimento da sociedade pois não há recurso tecnológico que substitua um educador 
estimulado, afetivo e que gosta do faz. Portanto, além de gostar da disciplina que leciona o professor de Língua 
Inglesa ou de qualquer outro componente curricular pode enriquecer e humanizar as suas aulas com elementos 
que ele goste, podendo ser a música, teatro, filmes, séries, danças, jogos, brincadeiras, entre outros. O aluno verá 
sentido e gostará das aulas quando o professor inferir os sentidos e amar o que faz.        
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância nos dias 
atuais, as tecnologias educacionais compõem um tema bastante relevante, considerando que o universo 
tecnológico está em tudo ao redor, e não há possibilidade de permanecer alheio a ele e, assim como não é 
possível excluí-lo do âmbito da Educação. E, tendo em vista que o fenômeno tecnológico não é somente algo com 
o que os professores devem aprender a lidar para uso próprio e para melhor compreender a realidade da criança 
e do adolescente contemporâneos. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e 
digital por meio da coleta de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema 
em questão.

Palavras-chave: Educação; Formação; Tecnologia.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar que há uma disseminação geral das tecnologias da informação e 
comunicação, elas estão presentes e influenciam a vida social. Neste sentido não se pode negar o 
relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano. 
Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história 
é como a história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os seres 
humanos mostraram resistência.
As tecnologias educacionais e o seu uso têm ocasionado inúmeras discussões permeadas em torno dos prós e 
contras. Entretanto, o que são tecnologias educacionais e, principalmente, o que são as novas tecnologias da 
educação e como estão sendo utilizadas nas escolas, se é que estão?
Nota-se, nos últimos anos em especial, mudanças em vários setores da sociedade impulsionadas pelo 
desenvolvimento da tecnologia. Presenciamos uma fase de renovação do capitalismo. O atual modelo de 
acumulação de capital aponta para uma economia que se desenvolve em escala "planetária", derrubando as 
barreiras do processo de circulação de mercadorias.
Para tanto, o desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, impulsionando novas descobertas, gera grandes 
alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando este momento como período da Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução Tecnológica. A exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos e habilidades, 
para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Carvalho (2001), é preciso cautela e preparo na utilização da tecnologia na escola, de maneira que:
O impacto das novas tecnologias sobre nosso dia-a-dia exige comunhão entre o poder da técnica e a consciência 
da importância social, política, além de pedagógica, de nossas escolas, para evitarmos que a racionalidade 
técnica prepondere, desumanizando a escola, transformando-a em espaço de decisões tecnicistas (CARVALHO, 
2001, p. 28).

Para Allegretti (1998), algumas condutas devem ser modificadas e adequadas para que a incorporação da 
tecnologia na Educação ocorra de maneira apropriada e satisfatória:
A tecnologia na Educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que 
devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da 
tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. E a mudança de atitudes é uma condição 
necessário, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes 
devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente – como agentes formadores, incentivadores, 
atando sobretudo como mediadores do processo e coparticipantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1998, p. 
19).

Neste contexto, a importância do professor fica evidente, como destaca Libâneo (2009):
A mediação do professor consiste em problematizar, perguntar, dialogar, ouvir os alunos, ensiná-los a 
argumentar, abrir-lhes espaço para expressar seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo que tragam 
para a aula sua realidade vivida (LIBÂNEO, 2009, p.13).

 A escola, enquanto instituição social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da 
modernidade. 
 Se estamos presenciando estas inovações da tecnologia é de fundamental importância que a escola 
aprenda os conhecimentos referentes a elas para poder repassá-los a sua clientela; pois, é preciso que a escola 
propicie esses conhecimentos e habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua 
cidadania. Porém, o que são técnicas e tecnologias? E novas tecnologias? Consideramos ser de fundamental 
importância discorrer sobre este assunto.
 O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser entendidos em estreita relação com 
as determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
 Essas atividades constroem uma relação do homem com a natureza; é o esforço humano em criar 
instrumentos que superem as dificuldades das barreiras naturais. 
 Neste sentido é que se pode afirmar que a história do homem e da técnica são entrelaçadas e que a 
técnica é tão antiga quanto o homem. Ela, a técnica, tem sua gênese com a utilização de objetos que se 
transformam em instrumentos naturais; estes vão se complexificando no decorrer do processo de construção da 
sociedade humana.
 A teoria (theoreo) e técnica (techné) foram elaborações dos gregos. Na Grécia, entre os séculos Vl e lV a. 
C., que se deu o desenvolvimento da explicação racional para as questões pertinentes a natureza e ao mundo dos 
homens. 
 Theoreo, para os gregos, significava ver com os olhos do espírito, contemplar e examinar sem a 
atividade experimental. Techné estava ligada a um conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais. 
 O conhecimento técnico era o trabalho feito com as mãos, como a fabricação de engenhos mecânicos e 
não o trabalho manual em si.
 Platão conceituou o termo técnica dando-lhe o significado de uma realização material e concreta, 
Aristóteles não foi muito além dessa conceituação, pois, entendia a techné como um conhecimento prático que 
objetiva um fim concreto.
 
 O que seria então, tecnologia? O uso do termo tem sido empregado corretamente? Vargas (1994) afirma 
que na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele acabou tendo vários enfoques visando 
finalidades diferentes, em busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; b) máquinas, equipamentos, instrumentos, 
a fabricação, a utilização e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da tecnologia e seus 
efeitos sobre a sociedade. Segundo o autor ambos os empregos do termo estão equivocados; para ele, 
tecnologia no sentido que é dado pela cultura ocidental é a “aplicação de teorias, métodos e processos 
científicos às técnicas” (VARGAS, 1994, p. 225)

Conforme suas origens na Grécia antiga, a tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em 
técnica (habilidade). Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 
científicos:
A tecnologia envolve um conjunto organizado e sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, 
empíricos e até intuitivos voltados para um processo de aplicação na produção e na comercialização de bens e 
serviços”. (GRINSPUN, 1999, p. 49)

 Usar tecnologia tem como objetivo o aumento da eficiência da atividade humana em todas as esferas, 
principalmente na produtiva. A tecnologia e seu uso são a marca da terceira Revolução Industrial. 
 Caracteriza-se pela transformação acelerada no campo tecnológico, com consequências no mercado de 
bens, serviços e consumo, no modo de organização dos trabalhadores, no modo de produção, na 
educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações sociais. Pois, “a tecnologia revela o modo de proceder 
do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais 
que delas decorrem” (MARX, 1988, p. 425).
  A fase da Revolução Industrial é caracterizada por vários desenvolvimentos como na microeletrônica, na 
microbiologia e energia nuclear que significam um grande desenvolvimento e ela está sendo designada como 
Revolução da Tecnologia, da Informação e da Comunicação. 
 Esses fatos propiciaram que surgissem vários enfoques sobre as tecnologias da informação e 
comunicação e sobre as novas tecnologias educacionais. 
 A cultura que se utiliza da técnica e da tecnologia passa a questionar o sentido da vida e da busca dos 
valores que irá privilegiar, os quais, nem sempre estão ao alcance da maioria.
 As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e comunicação são o resultado da 
fusão de três vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
 Elas criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, alardeadas pelos teóricos 
e governo, que oferecem nesse campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular.
 As novas tecnologias podem ser classificadas em mídia, multimídia e hipermídia. A mídia caracteriza-se 
por poucos elementos, como por exemplo, o rádio, o toca fitas que transmitem apenas som, ou seja, é só áudio. 
 E, a televisão de antena também é uma mídia e já possibilita som e imagem. A hipermídia são os 

documentos que incorporam texto, imagem e som de maneira não linear.

 A multimídia, ancorada na palavra latina media que significa vários meios, integra vários elementos ou 
aparatos que podem ser elementos ou dispositivos diferentes interconectados apresentados como módulos ou 
como um único produto denominado, geralmente, de computador multimídia. Ainda pode ser conceituado assim:
Cada meio (ou cada componente de um único aparato que processa textos, imagens, gráficos e som) trabalha 
com documentos específicos, cada um com sua função e, se estes documentos estiverem bem interligados, entre 
todos eles formam um novo documento audiovisual distinto, que podemos chamar de documento multimídia 
(GUTIÉRREZ; MARTIN, 1995, p. 8/9).

 Há várias outras opções no emprego das multimídias como os CD-Roms, que oferecem simultaneamente 
a escrita, o gráfico e a imagem vídeo-digitalizada com qualidade crescente devido a evolução das técnicas de 
condensação e avanço dos computadores. 
 Os CD-Roms são fonte de informação, documentação e enciclopédias. Completa estas opções os 
vídeos-discos DVD e os softwares de vídeo interativo, que são inúmeros.
 A Web tem sido uma fonte acessível para pesquisa; através dela se tem acesso a bibliotecas, banco de 
dados, fóruns, possibilidade de conversações telefônicas e de videoconferências. 
 As limitações são técnicas como capacidade dos computadores individuais e das redes de transmissão 
telefônicas além do tempo de consulta: geralmente é demorada e encarece e, assim, o tempo de consulta do 
usuário é diminuído visando não aumentar os gastos.
 Com todas essas possibilidades em disponibilidade é preciso formação e com ela a capacidade de 
seleção dos instrumentos, dos canais e dos documentos; a escolha deve ocorrer em relação aos aspectos 
econômicos e pedagógicos, pois sobre eles se darão as ações administrativas. 
De  acordo com Marchessou (1997):
 
Excesso nas mídias, onde as performances tecnológicas e o consumo de informação submergem, “anestesiam” 
a capacidade de análise dessa informação e de reflexão tanto individual quanto social. Saturação e 
superabundância ameaçam o navegador da Internet que, como certas pesquisas mostram, não tira partido das 
riquezas de informação pertinente, não estando formado para ir diretamente ao essencial. (MARCHESSOU, 1997, 
p. 15).

 O computador, e os demais aparatos tecnológicos, na sociedade atual, contrariamente ao passado que 
os percebia somente como "coisas" de especialista, são vistos como bens necessários dentro dos lares e saber 
operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura.
 O conhecimento, principalmente no campo da informática deve estar relacionado aos demais campos do 
saber humano. 
 Trata-se, pois, de uma nova linguagem, um novo elemento do processo de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital.
 Não há como fechar-se aos acontecimentos e, ainda que de maneira incipiente, é preciso considerar 
estas mudanças no debate e na prática educacional.
 Para uma sociedade com características tão profundas de desigualdade a escola pública torna-se a única 
fonte de acesso da criança da classe trabalhadora às informações e recursos tecnológicos. 
 Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a 
ter, também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” (PRETTO, 1999, 
p.104)
 Num país onde a escola ainda assume o papel de assistente social e perde de vista sua função de 
produzir e “reproduzir” o conhecimento, faz se necessário resgatar sua função primordial de formar o cidadão 
para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma nova conceituação, como “trabalho informatizado, 
automatizado, escritórios virtuais em tempos, de menos deslocamentos e mais interação.” (PRETTO, 1999, p. 
105)
 Dentro destes novos valores e com o desenvolvimento de um novo contexto é possível afirmar que estes 
não combinam com uma escola linear que entende a incorporação de algumas tecnologias (TV e computadores) 
como meros instrumentos de uma educação ultrapassada. Para concluir, é mister citar o questionamento de 
Papert (1994):

Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um pensador até mesmo tão radical como Dewey, a 
Informática, em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos Inovadores novas oportunidades 
para criar alternativas. A pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas democraticamente? Em 
essência, a educação pública mostrará o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança primeiro melhorará 
as vidas dos filhos dos ricos e poderosos, apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará nas vidas 
dos filhos do resto de nós? (PAPERT, 1994, p. 13)

 Questões desta natureza exigem a reflexão do papel da escola neste momento histórico onde a 
tecnologia não pode constituir-se em mero instrumento de uma educação arcaica. Vale lembrar que essas 
propostas exigem a contribuição dos agentes principais: os professores. 
 Estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para estabelecer a 
crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas anteriores onde o professor era visto 
como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar como mediador participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da 
conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com 
as novas tecnologias. 
 No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 
componente tecnológico não pode ser ignorado.
 As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova organização de 
trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar 
e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor precioso, de 
utilidade na vida econômica.
 Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas 
tecnologias, será diferente. 
 Por fim, com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 
didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos e culturais de diversa natureza, produção de texto 
em língua estrangeira, elaboração de jornais interescolas, permitindo desenvolvimento de ambientes de 
aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um 
espírito de colaboração e de autonomia nos alunos.
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RESUMO

Partindo do pressuposto de que é brincando que a criança ordena o mundo a sua volta, assimila experiências, 
aprende a lidar com seus desejos e frustrações e, sobretudo, incorpora atitudes e valores, o trabalho com o 
lúdico deve contribuir para a formação de cidadãos autônomos, capazes de tomar decisões, enfrentar desafios 
com segurança e confiança. 
O brincar deve ser concebido como um espaço no qual as crianças podem experimentar, interpretar, significar e 
compreender de maneira ativa o mundo, tornando o processo de aprendizagem dinâmico e prazeroso, visando o 
desenvolvimento integral do indivíduo, enquanto pessoa.

PALAVRAS-CHAVE: Jogo. Simbólico. Desenvolvimento. Infantil.

INTRODUÇÃO
O presente tema “A Importância do Jogo Simbólico no Desenvolvimento Infantil”  tem por objetivo investigar as 
contribuições da brincadeira simbólica no desenvolvimento da criança.
Trabalhando numa escola municipal de educação infantil de São Bernardo do Campo que atende alunos de três 
a seis anos e, através de conversas informais com os educadores, percebi que um dos grandes desafios dos 
profissionais é lidar com a brincadeira, isto é, entender o que é o brincar nesta faixa etária. Desafio este que pode 
ser mais claramente conotado face a perguntas como: Brincar por brincar ou brincar para aprender? Quais as 
reais contribuições da brincadeira simbólica no processo de desenvolvimento dos alunos? 
Devido ao fato de esta ser a única escola de Educação Infantil no bairro, os professores em alguns momentos 
acabam escolarizando as crianças para atender aos objetivos relacionados às áreas de conhecimento, 
principalmente no segmento da leitura e escrita, visando, de certa forma, o preparo para o ensino fundamental.
“Recuperar o tempo perdido”, não é uma expressão consciente quando relacionada ao desenvolvimento e 
aprendizagem humana, mas vem a representar claramente algumas angústias do educador em relação à falta de 
contato destes alunos com o mundo letrado. E aí? Onde fica a brincadeira em meio a tudo isso?
A brincadeira, por sua vez, acaba sendo esquecida... a infância passa a ser nada mais que um momento de 
passagem que precisa ser apressado para dar espaço a conhecimentos formalizados.
Portanto, para a concretização de um trabalho neste âmbito foi necessária uma pesquisa teórica de diversos 
autores, com o intuito de investigar de que maneira o jogo simbólico auxilia no desenvolvimento da criança e 
como pode ser priorizado de forma adequada às situações de aprendizagem. 
Visando o desenvolvimento do tema, para que esta pesquisa possa trazer alguns novos caminhos em relação à 
questão estudada na instituição educativa pesquisada, foi fundamental a leitura e discussão do Projeto Político 
Pedagógico Escolar, realização de entrevistas com os professores, tematização de práticas, observação de aulas 
e leitura de seus registros para compreender a visão dos mesmos em suas práticas pedagógicas. 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA / SUJEITO
 A EMEB está localizada no Bairro Santa Cruz, 8 km após a travessia da Balsa João Basso em área de 
manancial e Mata Atlântica, em São Bernardo do Campo, SP. O trajeto até a escola percorre um trecho de asfalto 
e o restante do percurso em terra batida.
 A criação da escola é datada de 1 de março de 1978. Atualmente a escola atende as crianças da região do 
bairro Santa Cruz, Capivari, Curucutu, Tubão, Porto de Areia, Taquacetuba, Água Limpa, Matarazzo, Cinderela e 
Tatetos.

PERFIL DA COMUNIDADE
A região se desenvolveu a partir da década de 70 com a chegada de aproximadamente 30 famílias, através do 
PROCAP (Programa de Casas Populares). Mais tarde o local recebeu o nome de Núcleo Santa Cruz e em 16 de 
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abril de 1992 foi denominado Bairro Santa Cruz.
Atualmente residem na região pós balsa aproximadamente oito mil famílias.
Segundo os moradores, as vantagens do bairro são, a existência da Unidade de Saúde da Família (USF), casas 
comerciais (mercados, depósitos, bazar), não pagamento de impostos, ampla área verde do local, tranqüilidade, 
transporte gratuito, escolas de ensino fundamental e infantil. Porém, enfrentam muitas dificuldades, tais como a 
demora no agendamento de consultas na USF, iluminação precária nas ruas, falta de asfalto, tratamento de 
esgoto, hospital, posto policial, creche, escola de 5ª a 8ª série e roubo de fios de telefone.
 As crianças que moram em locais mais distantes fazem uso do transporte escolar, porém o trajeto é muito difícil, 
cansativo e longo.
  Nota-se que a maioria dos pais presta serviços de caseiro; não há fluxo de pessoas ou veículos nas 
estradas, fato que leva a refletir que as distâncias entre as casas são grandes, o que dificulta o contato entre 
vizinhos, tornando a escola praticamente o único ponto de integração das crianças com um grupo social que não 
a sua própria família.
 Diante dessa realidade se faz necessário um olhar diferenciado para as crianças desta Unidade. Cabe aos 
educadores proporcionar momentos ricos em aprendizado, além de criar um vínculo de confiança com a 
comunidade.
 Para que a região pós balsa tenha uma ligação com o Bairro Riacho Grande, o transporte utilizado pela 
comunidade é a travessia gratuita da balsa João Basso administrado pela EMAE.

A HISTÓRIA DA BRINCADEIRA
Desde as épocas mais antigas se tem notícia de que o homem brinca. Estudos de impressões arqueológicas 
apontam que, na Antigüidade, os jogos já existiam e que os povos mais primitivos faziam uso de brinquedos, até 
mesmo na educação, preocupando-se com o desenvolvimento sensorial. Nesta época, o brincar era uma 
atividade característica tanto das crianças, quanto dos adultos, representando para ambos, importante segmento 
de vida.
 A importância do brincar foi relatada primeiramente por Platão (Atenas, 427a.C.-327a.C.) que defendeu 
uma educação onde predominavam os jogos educativos praticados em comum pelas crianças de ambos os 
sexos até os seis anos.
 Entretanto, foi a partir dos trabalhos de João Armos Comenius (1592-1676), Johan Henrich Pestalozzi 
(1746-1827) e de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) que a infância passou a ser reconhecida e começou-se a 
criar métodos para a educação infantil.
Comenius provocou a reforma do ensino que se tornou conhecida como Realismo em Pedagogia, criou uma 
escola maternal para as crianças na fase da infância onde recomendava experiências com os brinquedos para 
exercitar os sentidos externos.
Já para Rousseau, a educação se baseava numa atividade e a aprendizagem era adquirida através da experiência. 
A criança era como uma folha de papel em branco que, se estiver atenta aos fenômenos da natureza, 
desenvolverá a curiosidade e pesquisará os fatos. Por isso, ele defendia o contato da criança com a natureza.
Em seguida, surge Friedrich Froebel (1782-1852) e, depois, Maria Montessori (1870-1909). Froebel, com sua visão 
humanitária foi o fundador do primeiro jardim de infância onde, como o próprio nome diz, pretendia-se cultivar as 
almas das crianças. Montessori criou a casa das crianças, onde o lúdico constituía uma força propulsora no 
desenvolvimento da personalidade, influenciando a saúde mental e física do ser humano.
Assim, surgem outros autores sempre com uma proposta pedagógica onde o brinquedo tem grande importância 
no desenvolvimento da criança. Porém, dentre esses autores, os que mais deram suas contribuições sobre o 
desenvolvimento infantil foram Jean Piaget (1896-1980), Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) e Henri Wallon 
(1879-1962). Resgatá-los se faz necessário para um maior conhecimento da importância do brincar na educação 
infantil como também uma maior compreensão da realidade cotidiana da criança. 
Segundo Piaget, o comportamento dos seres vivos não é inato, nem resultado de condicionamentos, este é 
construído numa interação entre o meio e o indivíduo. Sendo assim, a construção da inteligência se dá em 
sucessivas etapas com complexidades crescentes. Por isso, ele dividiu o desenvolvimento infantil em quatro 
fases ou períodos: sensório-motor (do nascimento aos 2 anos), pré-operatório (dos 2 aos 7 anos), operações 
concretas (dos 7 aos 11 anos), operações abstratas (dos 11 anos em diante).
Como Piaget considerava essencial a estimulação ambiental para o desenvolvimento da criança, ele também 
descreveu, classificou e explicou a brincadeira nas diferentes fases do desenvolvimento e distinguiu três tipos 
de jogos: exercício sensório-motor, simbólicos e jogos de regras. 
Os primeiros constituem a forma inicial de jogo do ser humano; assim, a origem do jogo está no bebê. 
Caracterizado pelos primeiros gestos e ações que se repetem por prazer funcional, nesta perspectiva o ato de 
jogar é uma atividade natural no ser humano. Inicialmente a atividade lúdica surge como uma série de exercícios 
motores simples. Sua finalidade é o próprio prazer do funcionamento. 
Em seguida, entre os 2 e 6 anos, aparece o jogo simbólico. A função deste tipo de atividade lúdica consiste em 
satisfazer o eu por meio de uma transformação do real em função dos desejos. A criança tende a reproduzir 
nesses jogos as relações predominantes no seu meio ambiente para assimilar a realidade e se auto-expressar. O 
jogo do faz-de-conta possibilita a criança a realização de sonhos e fantasias, revela conflitos, medos e angústias, 
aliviando tensões e frustrações.
Entre os 7 e 11 anos, o simbolismo decai e começam a aparecer com mais freqüência desenhos, trabalhos 
manuais, construções com materiais didáticos, representações teatrais, etc. Os jogos de regras são classificados 
em jogos sensório-motor, como por exemplo, o futebol, e jogos intelectuais como o xadrez. 
A criança vale-se do brinquedo para adaptar-se a um mundo fictício e social que não compreende; dessa forma 
ela pode reintegrar fatos, passando a resgatá-los em situações diferentes e, assim, satisfazer seus desejos, 
equilibrando-se afetiva e cognitivamente. 
Nesse sentido, Vygotsky concorda com Piaget que, inicialmente o brincar é prático, depois avança para as 
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brincadeiras de faz-de-conta, jogos com regras explícitas e, finalmente, jogos reflexivos. 
Vigotsky acreditava que o grande aliado da linguagem é a brincadeira, não podendo ser definida apenas como 
algo que dá prazer à criança, mas sim, como algo que preenche as necessidades da mesma, sendo o motivo de 
sua ação. O jogo opera uma separação entre a realidade e a percepção da realidade, fazendo com que a 
imaginação entre em cena e leve a criança a agir, no mundo em que vive.
Segundo a concepção de Vygotsky, o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do 
jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona 
o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. Na brincadeira, a criança projeta-se nas 
atividades dos adultos, ensaiando atitudes, valores, hábitos, significados que se encontram muito além de suas 
possibilidades afetivas e que deverão ser, posteriormente, incorporadas à sua forma de agir e pensar.
Juntamente com esses dois autores, temos Wallon, ele propõe um estudo integrado do desenvolvimento infantil, 
tomando a própria criança como ponto de partida, buscando compreender cada uma de suas manifestações no 
conjunto de suas possibilidades. 
Wallon assinala que o desenvolvimento se dá de forma descontínua, sendo marcado por rupturas e retrocessos. 
A cada estágio de desenvolvimento infantil há uma reformulação e não simplesmente uma adição ou 
reorganização dos estágios anteriores, ocorrendo também um tipo particular de interação entre o sujeito e o 
ambiente. Portanto, dividiu as fases do desenvolvimento em: estágio impulsivo-emocional, ocorrendo no 
primeiro ano de vida, predomina-se as relações emocionais entre a criança e o ambiente; estágio sensório-motor, 
do 1 aos 3 anos aproximadamente, é nesta fase que há uma intensa exploração do mundo físico onde a criança 
desenvolve sua inteligência prática e sua capacidade de simbolizar; estágio do personalismo, dos 3 aos 6 anos 
aproximadamente, vai surgindo a consciência de si mesmo, através das interações sociais; por fim, temos o 
estágio categorial, aos 6 anos, onde a criança dirige seu interesse para o conhecimento e conquista do mundo 
externo. 
Descreve Wallon que a criança recorre ao gesto para contemplar a expressão do seu pensamento, portanto, o ato 
mental projeta-se em atos motores. No faz-de-conta, a criança realiza gestos simbólicos para representar 
situações, como, por exemplo, quando arruma os braços como se estivesse carregando uma boneca. 
Podemos concluir que tanto Piaget, Vygotsky como Wallon, tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e 
aprender se constrói a partir de trocas estabelecidas entre o sujeito e o seu meio. Suas teorias 
sócio-interacionistas concebem o desenvolvimento infantil como um processo dinâmico, aonde a criança, 
através do contato com próprio corpo, com o ambiente, com outras crianças e adultos, vão desenvolvendo sua 
capacidade afetiva, sensibilidade, auto-estima, raciocínio, pensamento e linguagem. A articulação entre o 
cognitivo, afetivo e motor não se dá de forma isolada, mas sim de forma simultânea e integrada.

A BRINCADEIRA SIMBÓLICA ATUALMENTE 
Diante da influência do lúdico no desenvolvimento infantil, os estudos sobre os jogos simbólicos continuam 
acompanhando as mudanças que ocorreram tanto no Brasil quanto em outros países.
Sabemos que o sentido da vida de uma criança é a brincadeira. As crianças brincam independente de sua 
condição econômica, social ou cultural, em grupo ou sozinhas, com brinquedos ou sem eles; o fato é que brincar 
é próprio da criança, é o ponto principal do desenvolvimento infantil e também um meio importante para 
transmitir a educação. Para a criança, brincar não é apenas um passatempo. Brincando elas reproduzem 
situações concretas pondo-se no papel dos adultos, imitando-os e procurando entender o seu comportamento. 
Tudo isso parece muito óbvio, porém, segundo Wajskop, socióloga e doutora em Educação pela USP: “Os 
professores não deixam que a brincadeira aconteça porque controlam tudo” (Revista Nova Escola, 2007). 
Wajskop insiste que brincar é um exercício espontâneo, pois é brincando que a criança aprende a lidar com o 
mundo, forma sua personalidade, recria situações do cotidiano e experimenta sentimentos como amor, medo, 
alegria, tristeza, entre tantos outros. Ela distingue a brincadeira de outras práticas bastante usadas nas escolas 
como a recreação e o jogo didático que também são importantes e valiosas, mas não exercitam o faz-de-conta, 
que é fundamental para o ser humano. Isso só a brincadeira faz. É através da brincadeira que a criança pensa, 
reflete, organiza e desorganiza, destrói e reconstrói o mundo ao seu modo.
Nesse sentido, Friedmann concorda com Wajskop que, dentro da escola, a brincadeira é muito dirigida, fazendo 
parte do espaço de trabalho do professor. A brincadeira livre passa a ser considerada como uma atividade 
não-produtiva, que não traz aprendizado ao aluno. Infelizmente, mesmo fora da escola, em contextos diferentes, 
a tendência é muito parecida.
Portanto, o brincar é importantíssimo na educação infantil porque proporciona o desenvolvimento integral do 
indivíduo. 
A desvalorização do movimento natural e espontâneo da criança em prol do conhecimento formalizado, expulsa 
a brincadeira do espaço escolar, ignorando as dimensões educativas do lúdico como forma de atividade 
construtiva para estimular a vida social da criança. 
Segundo Friedmann, “o professor, de maneira geral, não está preparado para lidar com a presença das 
brincadeiras dentro da escola” (Jornal O Diário do Grande ABC, 2003). Para a educadora, neste momento, o 
processo de formação do educador não oferece uma orientação pedagógica para essa consciência de que a 
criança precisa se colocar no mundo através da linguagem dela. “A criança fala de forma mais espontânea, 
enquanto o professor tem muito medo de perder o controle. Ele acha que se não ensinar algo específico, não 
controlará os estudantes. Mas atividades lúdicas revelam e apóiam o desenvolvimento do aluno. O professor 
precisa tomar conhecimento disso e não exercer uma pressão que ignore a fase do faz-de-conta, do brincar e 
dançar. Normalmente são atribuídas responsabilidades muito precoces aos alunos. Assumir as brincadeiras na 
escola é uma postura que pede muita reflexão aos educadores”. (Jornal O Diário do Grande ABC, 2007)
Entretanto, muito mais que reflexão, é preciso acreditar que o lúdico é importante no processo de construção do 
conhecimento da criança, tendo em vista esta criança como um sujeito histórico e social.
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A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A expansão da educação infantil tem ocorrido de forma crescente nas últimas décadas, acompanhando a 
intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização 
e estrutura das famílias. 
Se por um lado, a sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira infância, o que 
motiva demandas por uma educação institucional para crianças de zero a seis anos. Este atendimento 
institucional à criança pequena apresenta, ao longo de sua história, concepções bastante divergentes sobre sua 
finalidade social. 
A educação infantil deve contribuir para que as crianças reconheçam as diferenças existentes entre elas, 
propiciando um desenvolvimento integral e dinâmico, tornando possível a construção da autonomia, da 
criticidade, da criatividade, responsabilidade e cooperação.
Contando que, na maioria dos casos, a vida da criança se restringe praticamente à família e à escola, é na escola 
que ela vai passar boa parte do seu tempo tendo oportunidade de entrar em contato com pessoas fora de seu 
círculo familiar. Dessa forma, experiências das mais variadas serão vivenciadas nesse ambiente escolar onde 
destacamos a brincadeira com uma importância fundamental para o trabalho na educação infantil.
O jogo simbólico envolve dois aspectos bastante interessantes que são o prazer e, ao mesmo tempo, a atitude de 
seriedade com que a criança se dedica à brincadeira. Por envolverem tanta dedicação e entusiasmo, os jogos das 
crianças são fundamentais para seu desenvolvimento.
Sendo assim, propor que a escola reflita sobre os jogos infantis é uma tarefa básica para que se possa estruturar 
uma ação pedagógica que respeita e propicia o desenvolvimento integral da criança. É preciso considerar o jogo 
infantil ao se elaborar os planejamentos, transformando a brincadeira simbólica em um recurso pedagógico de 
construção de conhecimento pelas crianças.
Por isso, inicialmente, é preciso considerar as brincadeiras que as crianças trazem de casa ou da rua e que 
organizam independentemente do adulto, como um diagnóstico daquilo que já conhecem, seja do mundo físico, 
social ou afetivo.
Para garantir o aparecimento da brincadeira independente, faz-se necessário levar em conta alguns aspectos 
importantes, são eles:
� Uma rotina escolar que contemple períodos razoavelmente longos entre as atividades dirigidas, para que 
as crianças sintam-se à vontade para brincar;
� A existência de materiais variados, organizados de maneira clara e acessível às crianças, de tal forma 
que possam facilitar o aparecimento das brincadeiras entre elas. 
� A sala onde as crianças passam a maior parte de seu tempo deve ter uma configuração visual e espacial 
propícia ao desenvolvimento da imaginação. Os móveis devem ser de fácil manipulação para permitir a 
reorganização constante do local pelas crianças. É importante, ainda, garantir um canto com espelho, 
maquiagens, roupas e fantasias para que as crianças possam  esgata-las nos períodos de jogo;
� Espaço em que as crianças e o educador possam conversar sobre a brincadeira que vivenciaram, sobre 
as questões que se colocaram, material que utilizaram, personagens que assumiram, as crianças com as quais 
interagiram;
� Brincadeira incorporada no currículo como um todo, onde as questões levantadas sejam ampliadas no 
processo de construção do conhecimento;
� Adulto como um elemento integrante das brincadeiras, ora observando e organizando, ora como 
personagem que enriquece o desenrolar da trama, ora como elo entre as crianças e os objetos. Sendo um 
mediador entre a criança e o conhecimento, o adulto deve acolher suas brincadeiras, auxiliando-as nas suas reais 
necessidades e buscas em compreender e agir sobre o mundo em que vivem.
Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças de serem e estarem no mundo é o grande 
desafio da educação e de seus profissionais.

METODOLOGIA
O aprofundamento teórico foi essencial para obter um maior conhecimento da importância do brincar na 
educação infantil, além de uma maior compreensão da realidade cotidiana da criança.
Quanto à pesquisa de campo, houve leitura e discussão do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar 
analisada, realização de entrevistas com os professores, observação de aulas e leitura de seus registros.
No que se refere ao questionário escrito, todos os educadores responderam as 10 questões propostas, sendo 06 
contendo respostas abertas e 04 fechadas.
É importante ressaltar que esta pesquisa se refere à prática do professor em sala de aula e como ele trabalha a 
brincadeira simbólica no dia-a-dia de determinada instituição educativa, portanto, os questionários foram 
entregues apenas aos educadores, que formam um total de doze profissionais na escola.
Num segundo momento, o procedimento adotado foi a tabulação dos dados coletados onde foi elaborado um 
texto com a análise das respostas. 
Vale frisar ainda, que as observações das aulas foram extremamente úteis para uma comparação entre a prática 
do professor e sua concepção demonstrada através das respostas ao questionário.

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
No que se refere ao questionário, a etapa de comparação e análise dos dados obtidos teve início com a separação 
e classificação das respostas em categorias específicas e coerentes ao objetivo maior da pesquisa. A seguir 
seguem-se as perguntas e a análise das respostas:
1. Qual a sua compreensão e considerações particulares sobre a importância do jogo simbólico na sua 
prática docente?
O grupo de profissionais afirma que o jogo simbólico nos proporciona um conhecimento melhor do aluno, pois é 
através dele que a criança revela suas concepções de mundo, seus valores e sua cultura. Logo, é uma forma 
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muito prazerosa de trabalhar muitos conteúdos escolares e sociais também. Afinal, criança expressa através do 
jogo simbólico todas as suas emoções, além de resgatá-la a fazer relação com a sua própria realidade. 
Percebe-se que estes profissionais concebem a importância dos jogos simbólicos, no que diz respeito a 
proporcionar um conhecimento mais aprofundado do seu aluno, pois é através dele que este expressa suas 
emoções, concepções e valores. Sendo assim, utilizam como caráter mais importante, o jogo enquanto forma de 
conhecer melhor o aluno e trabalhar conteúdos escolares resgatando a estratégia para lidar com o real, ou seja, 
um escape psíquico para a resolução dos conflitos. Propõem ainda o brincar para aprender, enfatizando-o como 
uma maneira natural de desenvolver a aprendizagem e a socialização.
Piaget fundamenta teoricamente tais depoimentos ao afirmar que a criança tende a reproduzir nesses jogos as 
relações predominantes no seu meio ambiente e assimilar dessa maneira a realidade. É uma maneira de se 
auto-expressar. Esses jogos de faz-de-conta possibilitam à criança a realização de sonhos e fantasias, revelação 
de conflitos, medos e angústias, aliviando tensões e frustrações. Por fim, tal narrativa, vem a certificar a idéia 
central incutida nos depoimentos.
  2. Qual é o tempo e o espaço reservado na sua rotina semanal para o jogo simbólico?
  O grupo afirma que em sua rotina o jogo simbólico está presente diariamente, pois tem um 
cantinho que é exclusivo para este. Atualmente, as crianças estão brincando de cabeleireiro, médico, hospital e 
tudo mais que a imaginação dos alunos permitir. As situações se processam naturalmente, além do mais, estão 
sempre atentos a elas para encontrar muitas respostas e, às vezes, interferir também. 
  Percebe-se que os profissionais submetidos a pesquisa utilizam o jogo enquanto sondagem de 
conhecimentos prévios, sempre presente e observado na rotina, de maneira sistematizada, com possibilidades 
oferecidas pelos mesmos e também livremente. As áreas do conhecimento são trabalhadas, inicialmente, através 
do jogo simbólico. O jogo é incorporado a rotina, sendo adequado às necessidades e oferecendo diferentes 
materiais. 
  Ao analisar a concepção dos professores em relação a brincadeira, com a prática observada, 
conclui-se que é muito difícil conciliar as idéias de jogo e estudo, sobretudo pensando na própria atuação nesse 
contexto, ou seja, não há clareza quanto à função do jogo no processo de desenvolvimento e aprendizagem, 
como também não é claro o papel do professor em relação ao jogo na escola. A idéia de jogo está basicamente 
associada à idéia de prontidão, de disfarce (aprender brincando) e passatempo.
  Considerando todo o estudo teórico sobre o jogo, nota-se uma visão fragmentada do trabalho 
neste sentido, ou seja, a formação continuada neste aspecto da prática docente ainda necessita de mais 
investimentos.
3. Quais os brinquedos disponíveis na escola para as crianças?
De maneira geral, os educadores concordam que há uma boa diversidade de brinquedos na escola, como por 
exemplo: kits de médico, cabeleireiro, mercado, casinha, fantasias, etc.
4. Como é o espaço na sua escola para a realização do faz-de-conta?
Dos doze profissionais, 4 consideram o espaço inadequado e 8 consideram o espaço na escola adequado.
5. Onde é que essas brincadeiras ocorrem?
Apenas 1 professor disse que a brincadeira ocorre somente no parque e no pátio, 2 disseram no parque e na sala 
de aula e 9 responderam que a brincadeira ocorre em todos os espaços da escola.
6. Existe a preocupação por parte da equipe escolar em melhorar os materiais disponíveis e o espaço utilizado no 
momento do jogo simbólico?
Todas as respostas foram sim, portanto, percebemos que os professores se preocupam com a brincadeira já que 
procuram melhorar os materiais e espaços utilizados.
7. Há integração com as crianças das outras salas na hora da brincadeira?
Também nesse questionamento todos os educadores responderam que sim, há uma integração entre as turmas.
8. Você relaciona o jogo simbólico a uma área do conhecimento, sistematizando-o?
  Alguns profissionais responderam que não realizam sistematicamente, mas sempre fazem uma 
ou outra relação nas situações do cotidiano. Entretanto outros professores afirmaram que não, pois a brincadeira 
simbólica por si só já apóia o desenvolvimento do aluno. Acreditam ainda que é preciso deixar que a brincadeira 
aconteça livremente, concebendo a brincadeira simbólica como um exercício espontâneo que é fundamental para 
o ser humano.
  Percebe-se que esses profissionais estabelecem relação apenas esporádica, informalmente ou 
não estabelecem. Portanto, para eles o jogo simbólico é mais significativo quando espontâneo. Apenas 2 
educadores afirmaram que relacionam a brincadeira simbólica com todas as áreas do conhecimento. Ao 
trabalharem determinado conceito de antemão procuram um brincar para que a criança se motive, pois, para elas, 
o jogo tem como principal característica criar essa motivação, feito isso se trabalha o conceito e, novamente, 
procura um jogo em aulas posteriores para reforçar a aquisição. 
Percebe-se que estes profissionais utilizam o jogo a serviço do tema em questão, como complemento de 
aprendizagem, sendo que as áreas do conhecimento são trabalhadas inicialmente através do jogo simbólico. 
9. Você acha importante investir na brincadeira simbólica com sua turma? 
10. Qual é o papel do professor diante dos jogos e brincadeira na educação infantil?
Ambas as respostas retratam uma visão de que investir no jogo simbólico pode trazer inúmeros progressos para 
o aluno e, nessa relação, o professor é o mediador entre a criança e o brinquedo.
Entre as expressões espontâneas, individuais ou em pequenos grupos, na brincadeira simbólica dirigida por um 
educador, com objetivos definidos, há necessariamente a introdução de um elemento exterior que permite a 
valorização do jogo e lhe dá meios de prosseguir, pretendendo-se, então, que esse juízo de valor provenha das 
próprias crianças.
Todavia, é preciso estar atento ao fato de que esta relação deve acontecer como uma forma de nutrição e não 
como uma interferência que controla e não permite que a brincadeira possa fluir normalmente.
A melhor brincadeira infantil só tem lugar onde a oportunidade e o encorajamento lhe é conscientemente 
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oferecido pelo adulto. É preciso construir a confiança por meio da amizade e criar uma atmosfera propícia por 
meio de consideração e empatia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Após esta análise da prática na unidade escolar tenho certeza de que montar um portifólio de atividades 
e orientações didáticas do jogo simbólico se faz necessário. No entanto, tal trabalho requer uma nova dinâmica 
de pesquisa, bem como uma organização de tempo e adequação do mesmo ao Projeto Pedagógico Escolar e 
planejamentos dos envolvidos, ao longo do ano letivo. Além do mais, investir na formação dos professores 
também é essencial para garantir um trabalho de mais qualidade, visando a brincadeira como um recurso 
riquíssimo para a prática.
 Considerando que ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam 
do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas, é importante resgatar os reais objetivos de tais ações 
na educação infantil dada a sua total relevância no desenvolvimento do ser.
Logo, concluímos que para a criança brincar não é apenas um passatempo. Por meio do jogo simbólico, cada 
criança cria uma série de indagações a respeito da vida, as mesmas que mais tarde, já adulta, voltará a descobrir 
e ordenar, fazendo uso do raciocínio. O brincar contribui para a interiorização de determinados modelos de 
adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. Na brincadeira, os sinais, gestos, objetos e espaços valem e 
significam outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar, as crianças recriam e repensam os acontecimentos 
que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. 
Diante das informações aqui apresentadas e do fascínio que este tema proporciona, pretendo avançar mais, 
investir em estudos neste sentido não só para simples aquisição de conhecimentos como também 
aperfeiçoamento da prática. Sinto que foi muito gratificante tal investigação e que “isso é só o começo...”
Que passemos a valorizar, cada dia mais o “simples” ato de brincar...
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RESUMO

Este artigo tem a finalidade de apresentar como o educador pode mudar a maneira como a inclusão tem sido 
realizada dentro da sala de aula, modificando sua prática e abordagem em relação ao assunto. O objetivo deste 
artigo é identificar, discriminar e apresentar o papel do educador em relação à inclusão escolar, bem como as 
dificuldades encontradas no meio da caminhada. Para a realização desse artigo, seguiu-se a metodologia de 
pesquisa científica. Neste artigo será utilizada a revisão narrativa, no qual, foram utilizados materiais já 
publicados, tais como livros, revistas, monografias, artigos, seminários entre outros. Foi possível concluir que o 
educador possui um papel fundamental dentro da inclusão escolar, uma vez que ele é responsável pela mediação 
dos conteúdos dentro do processo de ensino aprendizagem. Seu planejamento e conhecimentos prévios, tanto 
em relação ao aluno quando a deficiência/síndrome, irão determinar o sucesso da aprendizagem. Foi possível 
concluir também que o educador vai modificar a inclusão escolar a partir da sua prática, seu conhecimento, 
engajamento e formação continuada.

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Professor. Ensino Regular.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios, os portadores de deficiência, tanto físicas quanto intelectuais, foram discriminados e 
segregados da sociedade. E muitos casos eram sentenciados a morte ou deixados a sua própria sorte.
Essa condição perdurou até o final da Idade Média e começo da Renascença, quando o cristianismo surgiu e deu 
origem ao batismo. Todo aquele que fosse batizado é considerado portador de uma alma e não deveria ser 
sentenciados à morte.
Neste período, foram criadas casas e hospitais com a finalidade de cuidar, tratar e acolher os portadores de 
deficiência. Essas instituições tinham a finalidade de atender as classes sociais mais baixas, uma vez que as 
classes mais altas pagavam para que médicos fossem até suas residências, nesses casos, os deficientes não 
saiam de suas casas.
Após muitos séculos, as legislações que protegiam e garantiam o acesso aos direitos fundamentais á dignidade 
da pessoa humana foram criadas e colocadas em prática. Desta forma, os portadores de deficiência foram 
ganhando mais espaço na sociedade e o direito de conviver dentro dela como todos os demais cidadãos.
Com legislações que garantam os direitos básicos, a educação, essencialmente a pública, passou a receber e 
acolher esses alunos especiais, auxiliando no processo de inclusão.
De acordo com Sassaki (1997, p.3), a inclusão pode ser conceituada como “o processo pelo qual a sociedade se 
adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”.
Este artigo tem a finalidade de apresentar como o educador pode mudar a maneira como a inclusão tem sido 
realizada dentro da sala de aula, modificando sua prática e abordagem em relação ao assunto.
A inclusão realizada atualmente dentro das instituições escolares tem se mostrado ineficaz em diversos sentidos, 
como no desenvolvimento cognitivo, uma vez que o aluno fica durante todo o período de aula sentado somente 
observando.

A ação de integrar a pessoa com deficiência à sociedade já acarreta a necessidade de uma ação inovadora que o 
prepare para sua inserção numa sociedade competitiva e segregada, ação esta que é uma via de Mao dupla, pois 
ao mesmo tempo em que age para integrar age também evidenciando e estigmatizando as diferenças. O que é 
considerado como uma anomalia da pessoa com deficiência acaba por contribuir para fortalecer sua inclusão 
social, política e cultural. (MANTOAN, 1997, p. 20).

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA:
O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Sonia Alves dos Anjos Oliveira
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Desta forma, podemos questionar Qual é o papel do educador quando falamos em inclusão? Como o educador 
pode modificar a inclusão dentro de sua dala de aula? 
Esse tema torna-se essencial devido sua atualidade e a necessidade de se realizar uma inclusão verdadeira e 
efetiva dentro dos muros escolares, uma vez que, na maioria dos casos, esses alunos somente frequentam as 
aulas do ensino regular, sem fazer parte dele.

A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso 
mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de 
empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a 
tarefa de renovar um mundo comum. (Arendt 1972, p. 247).

Para a realização desse artigo, seguiu-se a metodologia de pesquisa científica, no qual, podemos de acordo com 
Lakatos (2003, p. 85) esse método um o “conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho 
a ser seguido, detectando erros e auxiliando as de- cisões do cientista”. 
Dentro da metodologia de pesquisa científica existem diversas vertentes que servem como um caminho a seguir 
em relação aos objetivos e problemática estabelecida.
Neste artigo será utilizada a revisão narrativa, no qual, foram utilizados materiais já publicados, tais como livros, 
revistas, monografias, artigos, seminários entre outros.

A “revisão narrativa” não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura. A 
busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de informações. Não aplica estratégias de busca sofisticadas 
e exaustivas. A seleção dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade dos 
autores. É adequada para a fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de 
cursos. (BIBLIOTECA PROF. PAULO DE CARVALHO MATTOS, 2015)

Para Gil (1999, p.42), essa revisão é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. 
O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 
procedimentos científicos”.
O objetivo deste artigo é identificar, discriminar e apresentar o papel do educador em relação à inclusão escolar, 
bem como as dificuldades encontradas no meio da caminhada.

INCLUSÃO ESCOLAR: CONTEXTOS E PERSPECTIVAS

Para compreendermos a complexidade desse assunto, é necessário entendermos primeiramente o seu 
significado, desta forma, Mantoan (2005, p. 24) define, respectivamente, inclusão e educação inclusiva como:

Inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e 
compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para 
o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas 
as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se 
aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já inclusão é estar com, 
é interagir com o outro. (MANTOAN, 2005, p. 24)

Essa definição já nos mostra que a inclusão é muito mais do que colocar um aluno portador de deficiências 
dentro de uma sala de aula, somente com o objetivo de interação social.
O papel da educação, quando falamos em inclusão escolar, é auxiliar o os alunos no desenvolvimento em 
diversos aspectos, como o cognitivo, social, físico entre outros.
De acordo com Padilha (2001, p. 135) a educação tem a função de ajudar os deficientes a “vencer as barreiras de 
sua deficiência, expandir possibilidades, diminuir limites, encontrar saídas para estar no mundo”.
Desta forma, a inclusão escolar vai muito além de manter esses alunos dentro das escolas ou de salas de aulas, 
“a escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e 
busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas.” (SEESP/ SEED/ MEC, p.9, 
2010).
Atualmente, em virtude da legislação vigente, todas as instituições escolares, tanto pública quando privada, 
praticam a inclusão escolar, contudo, como essa inclusão é realizada?
Essa inclusão é realizada, na grande maioria dos casos, por intermédio da interação social.  Esses alunos são 
colocados dentro de sala de aula para somente observarem as aulas, eles não são protagonistas da sua 
aprendizagem.
“A inclusão institui a inserção de uma forma mais radical, completa e sistemática, uma vez que o objetivo é incluir 
um aluno ou grupo de alunos que não foram anteriormente excluídos”. No qual, “a meta da inclusão é, desde o 
início não deixar ninguém fora do sistema escolar, que terá de se adaptar às particularidades de todos os alunos 
para concretizar a sua metáfora”. (MANTOAN, p.3, 1993)
A educação inclusiva deve estimular os alunos, torna-lo o mais autônomo possível, sempre dentro da sua 
perspectiva médica. As instituições escolares devem permitir que os educadores tenham acesso aos laudos 
médicos, somente desta forma, é possível criar um planejamento e atividades significativas.
O educador e as instituições escolares devem ter em mente que “o aprendizado é mais do que a aquisição de 
capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas”. 
(VYGOTSKY, 1991, p.55)
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Identificar as raízes dessas discriminações é essencial para transpor tantas barreiras que chegam aos muros da 
escola. Segundo Santomé (1997, p. 176), as instituições escolares “precisam ser lugares onde se aprenda, 
mediante a prática cotidiana, a analisar como e por que as discriminações surgem, que significado devem ter as 
diferenças coletivas e, é claro, individuais”.
A escola é considerada uma segunda casa para todos os alunos, uma vez que eles passam horas dentro dessa 
instituição. A escola encontra diversos problemas a serem resolvidos, e a reformulação da inclusão escolar é 
uma delas.
O procedimento para inclusão, contudo, não é “facilmente alcançado apenas pela instauração de uma lei. 
Tampouco pode ser concluído rapidamente. Exige a adoção de uma séria de medidas gradativas de reformulação 
do ensino que começa pelos já citados currículos, métodos e capacitação dos professores e vai além”. Uma vez 
que “o atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino exige dos 
seus profissionais conhecimentos produzidos em diferentes áreas (psicologia, medicina, pedagogia, arquitetura, 
etc.) para gerar um saber interdisciplinar”. (VARELA, 1994, apud Pan, 2008, p. 140)
A educação precisa modificar a forma como a inclusão tem sido realizada dentro de sala de aula. A escola tem o 
papel de formar cidadãos e, nesse caso, cidadãos livres de preconceitos e discriminações, que aceitem o que 
diferente do seu ser.

A ação de integrar a pessoa com deficiência à sociedade já acarreta a necessidade de uma ação inovadora que o 
prepare para sua inserção numa sociedade competitiva e segregada, ação esta que é uma via de Mao dupla, pois 
ao mesmo tempo que age para integrar age também evidenciando e estigmatizando as diferenças. O que é 
considerado como uma anomalia da pessoa com deficiência acaba por contribuir para fortalecer sua inclusão 
social, política e cultural. (MANTOAN, 1997, p. 20).

A escola também tem a função de preparar os portadores de deficiência, dentro das suas limitações e quadros 
clínicos, para viver em sociedade, com o máximo de autonomia possível.
A escola é uma instituição formadora, essa formação é realizada ao longo dos anos por intermédio da ação dos 
educadores.  A seguir será apresentado o papel do educador dentro da educação inclusiva.

O PAPEL DO EDUCADOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A educação inclusiva faz parte de uma vertente da pedagogia. Com a evolução das legislações, as faculdades e 
universidades sentiram a necessidade de incluir em sua grade escolar uma matéria que aborda esse tema, em sua 
grande maioria ganhou o nome de educação especial.
A educação passou a buscar teorias e práticas que melhorarem a qualidade da educação. Os educadores 
passaram a olhar a educação como um instrumento modificador, que não deve fazer distinção entre os alunos, 
conforme explicita Paulo Freire.
“O ideal é que na experiência educativa, educandos, educadoras e educadores, juntos ‘convivam’ de tal maneira 
com os saberes que eles vão virando sabedoria. Algo que não é estranho a educadores e educadoras”. (FREIRE, 
2005, p. 58)
Desta forma, a primeira questão que necessita ser abordada é a capacitação dos educadores em relação ao tema. 
Os professores precisam estar em formação durante toda a sua carreira, aprendendo novas formas de ensinar e 
acolher os alunos.
A formação continuada dos docentes é garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também 
conhecida como LDBEN (Lei n° 9.394/1996), em seu artigo 62:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida,como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 2006)

Desta maneira, a educação inclusiva possui serviços especializados de apoio aos alunos com deficiência, sendo 
eles:

 Alunos surdos, que, por suas necessidades lingüísticas diferenciadas, precisam conhecer a língua de sinais e 
exigem profissionais intérpretes;
• Alunos com deficiência visual, que necessitam de recursos técnicos, tecnológicos e materiais especializados;
• Alunos com deficiência física neuromotora, que exigem a remoção de barreiras arquitetônicas, além de recursos 
e materiais adaptados à sua locomoção e comunicação;
• Alunos com deficiência intelectual, que demandam adaptações significativas no currículo escolar, 
respeitando-se seu ritmo e estilo de aprendizagem;
• Alunos com condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psiquiátricos e psicológicos que 
demandam apoios intensos e contínuos, além de atendimentos terapêuticos complementares à educação;
• Alunos com altas habilidades/superdotação, que, devido às motivações e aos talentos específicos, requerem 
enriquecimento, aprofundamento curricular e/ou aceleração de estudos. (FERNANDES, 2006, p. 30)
O educador é o mediador dos saberes, ele é a ferramenta fundamental dentro do processo de ensino 
aprendizagem.  O educador tem a função de quebrar os paradigmas criados dentro da sociedade. 
O docente é o responsável por incluir socialmente os alunos portadores de deficiência dentro e fora da sala de 
aula. O educador não ensina somente por meio de palavras e atividades, seu exemplo é seguido por todos ao seu 
redor, desta forma, se o educador segrega alguns alunos, independentemente do motivo, os demais alunos 
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também irão segregar esses alunos.
Outro fator a ser abordado é a articulação entre os educadores. Diversas pesquisas mostram que os educadores 
quase não trocam informações entre si, tais como metodologias, práticas entre outras.

A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de uma redefinição do papel do professor 
e de sua forma de atuar, no pensamento sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um processo 
cooperativo e de transformação que proporcione a formação de alunos inseridos no mundo, e não mais em 
apenas uma comunidade local. Finalmente pensar na educação em relação aos aspectos da ética, da estética e 
da política; a educação fundamentada em um ideal democrático. (FARFUS, 2008, p. 30)

Os educadores necessitam trocar experiências, articular o currículo, trazer a mesma educação para todos, 
incluindo os alunos portadores de deficiência.
Para que os docentes possam articular esse currículo é necessário que o planejamento faça parte da vida desse 
educador. É preciso planejar as atividades com detalhes, registrar os resultados, utilizar a avaliação como um 
instrumento de verificação da aprendizagem, não como uma ferramenta de exclusão e punição.

O professor precisa organizar-se com antecedência, planejar com detalhes as atividades e registrar o que deu 
certo e depois rever de que modo às coisas poderiam ter sido melhores. É preciso olhar para o resultado 
alcançado e perceber o quanto “todos” os alunos estão se beneficiando das ações educativas. (MINETTO, 2008, 
p. 101)

A nobre arte de ensinar parte de um processo investigativo, de criação de hipóteses para os problemas presentes 
no dia a dia. O educador se depara com diversos desafios que precisam ser transpostos para que a aprendizagem 
ocorra de forma significativa.
A educação inclusiva faz parte desses desafios diários dentro dos muros da escola. Não existe uma formula 
mágica a ser seguida, ou mesmo uma metodologia única que o educador possa seguir e, atualmente, percebemos 
que a formação dos educadores tem sido insuficientes.

A luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e tenha até mesmo assustado a comunidade escolar, pois 
exige mudança de hábitos e atitudes, pela sua lógica e ética nos remete a refletir e reconhecer, que se trata de um 
posicionamento social, que garante a vida com igualdade, pautada pelo respeito às diferenças (ZIMMERMANN, 
2008, p. 01).

Existe uma grande insegurança dos educadores em relação ao ensinar alunos portadores de deficiência, alguns 
estudos mostram que os cursos de formação voltados para os educadores precisam ser modificados, uma vez 
que mesmo pós-graduados no assunto, os educadores possuem diversas dificuldades dentro de sala de aula.
Todas essas dificuldades e pesquisas relacionadas ao tema mostraram que é necessário repensar a prática e as 
metodologias utilizadas dentro de sala de aula, uma vez que as abordagens antigas não estão funcionando.
“A inclusão implica que todos os professores têm o direito de esperar e de receber preparação apropriada na 
formação inicial em educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida profissional” (MITTLER, 
2003, p. 35).
 Contudo, é preciso salientar que a inclusão escolar não responsabilidade única do educador, uma vez 
que ele necessita de meios e condições para colocar seus conhecimentos em práticas.
 De acordo com Bueno (2001), é preciso que o Estado faça um panorama geral da educação, avaliando 
quais são as reais condições de trabalho dos educadores, bem como o acesso a educação formativa e outras 
questões para que a inclusão escolar seja efetiva, garantido uma educação de boa qualidade.

A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou 
melhor, uma crise de identidade institucional que, por sua vez, abala a identidade dos professores e faz com que 
a identidade do aluno se revista de novo significado. O aluno da escola inclusiva é outro sujeito, sem identidade 
fixada em modelos ideais, permanentes, essenciais (MANTOAN, 2004, p. 39).

De acordo com Ferreira e Guimarães (2003), o processo de inclusão prossegue “ao lançar um olhar para as 
pessoas com deficiência como interlocutoras que desafiam as instituições escolares a inovar suas concepções 
e práticas pedagógicas perante os processos de ensino e aprendizagem desses alunos”.
 O papel do educador é, por intermédio de suas ações, fala, atividades e planejamento, demonstrar aos 
alunos que todos são iguais, mesmo existindo diferenças físicas e cognitivas entre si.
 Educar os alunos com deficiência juntamente com os demais alunos, de acordo com Crochick (2002, p. 
295) auxilia “os que não sabem com o seu saber e aprender pela própria experiência, os seus limites e o dos 
outros, [experiências que] podem dar-lhes algo que a busca da perfeição impede: o entendimento da vida e a 
possibilidade de vivê-la”.
O relacionamento com a família também é importante, uma vez que a clareza na troca de informações, seguir os 
procedimentos estabelecidos pelos profissionais da saúde e conhecer as capacidades e limitações desse aluno 
tanto pela escola quanto pelos pais facilitam o planejamento e, consequentemente, o desenvolvimento desse 
aluno.
De acordo com Silva (2010) “um bom relacionamento entre família e professores amplia as possibilidades e cria 
novas formas de atividade e afetividade”.
O educador possui um papel importantíssimo dentro da inclusão escolar, contudo, é preciso que o Estado e as 
instituições escolares juntamente com os pais façam suas respectivas partes, dando condições reais para o 
docente colocar em prática todo o seu planejamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a antiguidade, os portadores de deficiência foram excluídos da sociedade, muitas vezes não tendo direito 
a suas vidas. Essa condição perdurou por muitos anos, até o começo do período Renascença, quando esses 
portadores ganharam o direito a vida, mas ainda sim, segregados da sociedade.
Com a evolução das legislações e o direito a conviver dentro da sociedade, a escola passou a receber esses 
portadores de deficiência, no qual, muitas delas tiverem que se adaptar durante o recebimento desses alunos.
Para a realização deste artigo foram formuladas duas questões norteadoras, sendo elas: Qual é o papel do 
educador quando falamos em inclusão? Como o educador pode modificar a inclusão dentro de sua dala de aula?
Foi possível concluir que o educador possui um papel fundamental dentro da inclusão escolar, uma vez que ele 
é responsável pela mediação dos conteúdos dentro do processo de ensino aprendizagem. Seu planejamento e 
conhecimentos prévios, tanto em relação ao aluno quando a deficiência/síndrome, irão determinar o sucesso da 
aprendizagem.
Não existe uma metodologia especifica para a educação inclusiva, muito se fala em métodos para ensinar, mas o 
educador deve sempre ter em mente que ele precisa ensinar com métodos, uma vez que as metodologias a serem 
seguidas podem ser modificadas ao longo do processo.
É preciso ressaltar também que cada um dos alunos possui limitas impostas pela deficiência ou síndrome, desta 
forma, não são todos os alunos que irão aprender a ler e escrever, contudo, eles podem aprender diversas outras 
coisas que irão prepara-los para viver em sociedade.
De acordo com Mantoan (1996, p. 17) “a Inclusão não prevê a utilização de métodos e técnicas de ensino 
específicas para esta ou aquela deficiência. Os alunos aprendem até o limite em que conseguem chegar”.
Foi possível concluir também que o educador vai modificar a inclusão escolar a partir da sua prática, seu 
conhecimento, engajamento e formação continuada.
Contudo, é preciso ressaltar que o educador não é o único responsável pela modificação da inclusão escolar, é 
necessário que o Governo Federal, estadual e municipal, instituições escolares e pais façam cada um sua 
respectivas partes.
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RESUMO 
A avaliação escolar tem ocupado um espaço bastante importante nos planejamentos pedagógicos. A avaliação 
tem sido apresentada aos alunos como uma forma de atribuir notas, reprovar ou aprovar o aluno para uma série 
seguinte, conteúdo pedagógico visto apenas como memorização de informações e o aluno como um ser pacífico 
e não pensante. O artigo busca apresentar a avaliação como um processo contínuo de aprendizagem, com o 
objetivo de diagnosticar a relação ensino-aprendizagem. Buscando entender como o aluno relaciona os novos 
conhecimentos adquiridos com o conhecimento solidificado, um processo de construção e reconstrução da 
aprendizagem. A avaliação terá um papel de diagnóstica, com objetivo de estabelecer quem adquiriu os 
conhecimentos necessários previamente estabelecidos. O objetivo desse artigo foi buscar e analisar as práticas 
da avaliação em uso, e poder traçar um esboço da avaliação considerada ideal, fazendo uma análise comparativa, 
empregando o método qualitativo.
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Aluno; Pedagógico.

INTRODUÇÃO
Ao pensar em educação no momento histórico atual, exige-se adentrar as especificidades próprias das etapas do 
ensino-aprendizagem da educação. Iniciaremos por uma breve retomada histórica da educação no mundo e, 
especialmente no Brasil, e traçaremos as tendências da sua estruturação em tempos de globalização, 
percorrendo os desafios encontrados no caminho pelo educador/educando, e realizaremos encaminhamentos 
para o processo de adaptação e permanência da criança na escola. 
Nos últimos anos, as questões referentes à avaliação passaram a ter um crescente papel de protagonista, até se 
converterem em um dos focos prioritários de atenção nas análises, reflexões e debates pedagógicos e 
psicopedagógico. O objetivo desse artigo é buscar analisar as práticas da avaliação em uso para poder traçar um 
esboço da avaliação considerada ideal, fazendo uma análise comparativa, empregando o método qualitativo.
O OLHAR PEDAGÓGICO NA AVALIAÇÃO
Com um olhar pesquisador, o educador planeja o que deve focalizar baseado na sua ação pedagógica e com o 
olhar vigilante não procura focos dos problemas já existentes, mas prevê possíveis problemas e necessidades.  
Como parte das reformas dos sistemas de ensino, instalou-se em diferentes países sistemas nacionais de 
avaliação. No Brasil, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi criado em meados da 
década de 80 e tem como respaldo legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define como 
responsabilidade da União a avaliação do rendimento escolar em nível nacional. Segundo FRANCO & BONINI 
(2001, p. 18), o objetivo declarado do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) é gerir e 
organizar informações sobre a qualidade e equidade e a eficiência da educação nacional. 
Segundo LUCKESI (1990), o discurso pedagógico e psicopedagógico atualmente nos oferecem uma série de 
reflexões e propostas sobre avaliação na educação, que não são de forma alguma desprezíveis, nem em 
números, nem em interesses. Expressões e conceitos como os da avaliação inicial, formativa e somatória 
passaram a integrar, em grande medida, de nossa bagagem profissional. Porém, há diferentes tipos de avaliações 
que podem e devem desempenhar funções diferentes e, é necessário utilizar procedimentos e técnicas de 
avaliações igualmente diferenciadas. De acordo com VASCONCELLOS (1993), o que se observa hoje, 
basicamente, na escola é um tipo de avaliação tradicional, autoritária, com aquele cunho apenas de constatar e 
não intervir para mudar. Por outro lado, as mudanças que vêm ocorrendo, muitas vezes, são quase imposições 
das mantenedoras. 
De qualquer forma, a temática “A prática da avaliação escolar” tem ocupado bastante espaço. A escolha do tema 
deve-se justamente pela ênfase dada a essa questão ultimamente. Será que isso não pode ser perigoso? Afinal, 
do ponto de vista da escola, o mais importante é o projeto político-pedagógico, a questão do desenvolvimento e 
da formação humana, da cidadania, da construção do conhecimento. Por outro lado, do jeito que a avaliação tem 
sido feita, acaba comprometendo mesmo a concretização do projeto. Entende-se que o tema precisa ser tratado 
com muito critério porque tem muitos desdobramentos. 

A AVALIAÇÃO ESCOLAR COMO UM
PROCESSO DE APRENDIZAGEM

IVAN APARECIDO DA SILVA Graduação em Geografia pela Universidade Guarulhos (UNG) (2006); Especialista em 
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Para PERRENOUD (1999), a avaliação é uma tortura medieval. É algo mais tardio, gerada nos colégios por volta 
do século XVII e tomada indissociável do ensino em massa que conhecemos deste o século XIX com a 
escolaridade obrigatória. O grande problema da sua criação é a consenso, ou sua falta, de como avaliar, de que 
maneira ou sobre os níveis de exigência se avaliar? Olhar pesquisador e vigilante. Saber observar é a chave para 
uma avaliação realmente formativa. E para observar bem é preciso ter dois olhares: o de pesquisador e o de 
vigilante.
Segundo SOUZA (2004), o conceito de avaliação de aprendizagem, que tradicionalmente tem como alvo o 
julgamento e a classificação do aluno, necessita ser redirecionado, porque a competência ou incompetência do 
aluno resulta, em última instância, da competência ou incompetência da escola. A avaliação escolar, não deve 
restringir-se a um de seus elementos, de forma isolada. Este trabalho procede a uma retrospectiva histórica da 
educação e apresenta a escolaridade do aluno, o aproveitamento escolar, a legislação e a prática da avaliação. 
Para verificar se captam ou não os progressos realizados por elas no desenvolvimento e/ou aprendizagem de 
certas capacidades; se esses procedimentos e instrumentos permitem relacionar os progressos realizados por 
eles ao ensino que está se ministrando.
A AVALIAÇÃO E A LEGISLAÇÃO
De acordo com o Parecer do Conselho Federal da Educação, o sistema de avanços progressivos implica na 
adequação dos objetivos educacionais à potencialidade de cada aluno, agrupando por idade e avaliando o 
aproveitamento do educando em virtude de suas capacidades. Não existe reprovação. A escolaridade do aluno é 
vista com um objetivo de crescimento, pelo regime de avanços progressivos; o aproveitamento escolar 
independe da escolaridade, ou seja, do número de anos que a criança frequenta a escola. Utilizando como 
referência a legislação que normaliza o ensino institucionalizado, nota-se que a possibilidade de organização não 
seriada do ensino está posta desde 1961, cujo artigo104 prevê a permissão para organização de cursos ou 
escolas experimentais com currículos, métodos e períodos escolares próprio. Segundo PESTANA (1998), na Lei 
nº 4.024/61 tal possibilidade é posta com o caráter experimental na Lei nº 5.692 de 1971, uma alternativa, na qual 
se lê no artigo 14, parágrafo 4º, que verificadas as necessidades condições, os sistemas de ensino poderão 
admitir a adoção de critérios dos alunos pela conjugação de idade e aproveitamento.
A adoção do sistema de avanços progressivos, possibilidade dada pela legislação, no qual o aluno caminha de 
acordo com a sua capacidade, resulta na extinção da seriação e, em decorrência, da consequência classificatória 
da avaliação. Vale mencionar que no referido parecer são indicadas várias condições a serem observadas para 
que tal sistema seja implantado com êxito: agrupamento de alunos; segundo critério conjugado de idade 
cronológica e nível de progresso (aproveitamento escolar); avaliação contínua dos alunos pelo professor e 
aplicação de diferentes meios de verificação de aprendizagem; existência de programas diferenciados de acordo 
com os grupos de alunos, programas graduados que promovam a diversificação do ensino; capacidade de 
adaptação da escola ao nível de desenvolvimento de seus alunos. Para SILVA (2001), é possível verificar que o 
sistema de avanços progressivos, para ser implementado exige a disponibilidade de uma série de recursos, entre 
eles: infraestrutura da escola que permita a formação de diversos agrupamentos de alunos, considerando os 
diferentes níveis de aproveitamento escolar apresentados. Além destes, numa análise mais detalhada, muitos 
outros recursos poderiam ser apontados como necessários para a viabilização do sistema de avanços 
progressivos. Se, por um lado, é importante notar que a legislação abre a possibilidade de uma organização do 
sistema escolar em regime não seriado, no qual a avaliação não desempenharia um papel classificatório, por 
outro lado, registra-se que algumas das condições que a própria legislação expôs para sua implantação indicam 
quão distantes estavam das existentes na rede escolar.
A perspectiva de uma organização do ensino em moldes que impulsione a ruptura com uma prática classificatória 
de avaliação recolocada de modo mais claro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, 
em vigor desde 20 de dezembro de 1996, quando são indicadas diferentes alternativas de organização do ensino, 
assim expressas em seu artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim a recomendar. 
Como se vê, são elencadas alternativas à organização anual em séries, a implantação de formas de atendimento 
escolar que venham a responder de modo mais adequado ao processo de desenvolvimento do aluno, 
organização seriada, mecanismos de reclassificação dos alunos e de progressão parcial, e que é expresso no 
parágrafo primeiro do artigo 23 e nos incisos II e III do parágrafo 24. Para apreciação de viabilidade das 
alternativas de organização propostas, na qual se incluía organização em ciclos, cabe verificar quais iniciativas 
serão tomadas no âmbito dos executivos estadual e municipal que sejam mobilizadoras de mudanças. Para SILVA 
(2001), no caso dos ciclos, além de decretar a sua implantação, é necessário que sejam criadas circunstâncias de 
trabalho que favoreçam aos profissionais da escola, alunos e pais uma reflexão coletiva e a construção de novas 
propostas capazes de garantir que uma medida potencialmente tão valiosa garanta a democratização do ensino.
O processor de avaliação é uma tarefa difícil. Difícil por ser assunto que gera controvérsias entre alunos 
professores, diretores e outros indivíduos ligados direta ou indiretamente ao processo de ensino aprendizagem. 
As posições são geralmente radicais: alguns defendem a avaliação como se ela significasse a solução de todos 
os problemas educacionais; outros atacam “Morra a Avaliação”, desconsiderando seu importante papel de 
informação e orientação para a melhoria do ensino. Um educador deve se conscientizar das implicações 
filosóficas-políticas que permeiam o processo avaliativo em uma perspectiva inovadora da avaliação no que diz 
respeito à questão da melhoria da qualidade do ensino.  Ainda hoje avaliar é confundido com medir, talvez pela 
própria origem histórica da avaliação. O uso da avaliação vem de longa data. Por meio da EBEL – Encontro 
Baiano dos Estudantes de Letras (2001) tem se o relato sobre a presença de exames já em 2.205a.C. Nesta época, 
o imperador chinês examinava seus oficiais a cada três anos, com o fim de promovê-lo ou demiti-los. O regime 
competitivo da China Antiga tinha como propósito principal promover o Estado com homens capacitados.
Avançando na História, no século XIX, os Estados Unidos da América criam um sistema de testagem, um dos 
primeiros nesta área. Deixamos de formar um profissional competente se insistirmos na manutenção de uma 
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prática de avaliação classificatória, aquela comprometida apenas com resultados numéricos, precisos, terminais. 
Deixamos muitas vezes de auxiliar o aluno a resolver suas dificuldades a avançar no seu conhecimento. SAVIANI 
(2000, p.41), afirma que o caminho do conhecimento é perguntar dentro da cotidianidade do aluno e da sua 
cultura; mais que ensinar e aprender um conhecimento, é preciso concretizá-lo no cotidiano, questionando, 
respondendo, avaliando, num trabalho desenvolvido por grupos e indivíduos que constroem o seu mundo e o 
fazem por si mesmos. O significado principal é o de perseguir o envolvimento do aluno, sua curiosidade e 
comprometimento sobre o objetivo de conhecimento, refletindo juntamente com o professor sobre seus avanços 
e suas dificuldades, buscando o aperfeiçoamento de ambos. A imagem que uma pessoa tem de si é, em grande 
parte, formada com base na maneira como ela é vista pelo outro com quem convive; e a opinião do outro tem 
influência proporcional ao valor que ele tem de nossa vida. Assim. Quando pessoas que são importantes para nós 
nos elogiam, sentimo-nos encorajados a enfrentar desafios, fortalecendo nossa autoimagem.
O professor é importante para os alunos e constitui uma referência para a formação do seu autoconceito, a 
maneira como se relaciona com eles é fundamental para que se sintam inteligentes e capazes. Tais informações 
ajudam os alunos a tomar consciência de sua própria aprendizagem e a usar com mais segurança os 
conhecimentos de que se apropriaram. Cabe ao professor ajudar os alunos a falar de si, emitir opiniões sobre os 
acontecimentos e explicitar suas hipóteses explicativas nas situações de aprendizagem. É preciso construir uma 
relação com os alunos e entre eles de forma a criar um ambiente na qual todos sejam respeitados em suas 
diferenças, não permitindo que zombem um dos outros; ouvindo suas ideias de cada um com atenção, fazendo 
com que todos participem das atividades propostas.
As funções da avaliação são parcialmente duas: a diagnóstica e a classificação. Da primeira, supõe-se que 
permita ao professor e ao aluno detectar os pontos fracos e extrair as consequências pertinentes sobre colocar 
posteriormente a ênfase do ensino e da aprendizagem. A segunda tem por efeito hierarquizar e classificar os 
alunos. A avaliação prega em parte a avaliação com base na primeira, mas a emprega fundamentalmente para a 
segunda.
A AVALIAÇÃO FORMATIVA 
O aluno, na Avaliação Formativa, tem um papel diferenciado daquele que lhe é dado nas formas convencionais de 
avaliação. Qual é o seu papel? O de construtor, avaliador e regulador de seu aprendizado. Na verdade, uma soma 
de competências que o torna protagonista de sua formação. Mas, como a Avaliação Formativa proporciona esse 
autocontrole? A Avaliação Formativa é uma ação multifacetada, na qual cada aluno é analisado respeitando-se 
suas diferenças individuais. Isso significa que pontos fortes e fracos dos alunos, em cada assunto, são 
observados. No que diz respeito à avaliação, GARDNER (1995) afirma ser necessário auxiliar os estudantes a 
desenvolver suas habilidades intelectuais, explorando a o máximo as capacidades do indivíduo. Assim, a 
avaliação deve ser utilizada para informar ao professor quanto o aluno está aprendendo e para informar ao aluno 
sobre suas capacidades individuais.
A síntese geral não é o resultado de um único instrumento avaliativo, mas de uma série de avaliações. Ele 
conhecerá com mais precisão suas deficiências para poder melhorá-las. Ele também descobrirá como usar suas 
habilidades para atingir melhores resultados. O aluno pode assim compreender melhor seu desempenho e se 
conhecer melhor. Segundo PERRENOUD (1999) a avaliação formativa permite construir, auto avaliar e regular 
aprendizado. Este é o caminho que o aluno percorre ao saber utilizar os mecanismos da Avaliação Formativa. O 
aluno torna-se o agente de seu aprendizado. O que não exclui a necessidade do educador; afinal é ele que guia o 
aluno na busca do conhecimento. É o educador, também, que orienta a visão do aluno para analisar os resultados 
e tomar atitudes com base neles. A observação na avaliação é muito importante. Saber observar é a chave para 
uma avaliação realmente formativa. E para observar bem é preciso ter dois olhares: o de pesquisador e o de 
vigilante. Com o olhar pesquisador, o educador planeja o que deve focalizar baseado na sua ação pedagógica e 
com o olhar vigilante não procura focos de problemas já existentes, mas prevê possíveis problemas e 
necessidades.
Observar bem é, portanto, ter um olhar pesquisador, que cerca o foco do problema para chegar à solução, e olhar 
vigilante, que está sempre atento às faltas e à iminência de falhas no processo pedagógico. Segundo HOFFMANN 
((1998), o professor observa, direcionando o foco das suas atenções a esses três pontos. Como se vê, não é só o 
aluno que é observado, mas a também a necessidade da auto-observação. O bom professor se avalia 
constantemente. Sabe que ele é parte importante na aprendizagem. Sabe que precisa construir relacionamentos 
de confiança. Sem isto, não é possível construir uma aula eficaz.
 No entanto, o focalizar o olhar em determinada parte do processo não exclui a consciência da multiplicidade de 
agentes e de ações sobre cada parte. Ações, reações e relações por parte de educando, educadores e 
coordenação atuam em conjunto em cada parte do processo. Mesmo ao focalizar, o campo de visão deve ser 
sempre amplo. Portanto, dúvidas, questões, gestos de agrado e desagrado, conversas com amigos, autocrítica 
do educador e análise de seu desempenho requer vigília constante.
O olhar com intenção formativa não procura localizar o erro para ser assinalado, mas para compreendê-lo, 
buscando suas razões. Assim, o professor procura educar o seu modo de olhar para poder perceber a essência 
do que acontece nas atividades e poder encaminhar e otimizar as aprendizagens em andamento. Com base nos 
dados que um olhar pesquisador e vigilante registra, o professor diversifica ritmos, modalidades de atividades, 
recursos didáticos e formas de expressão. Não basta mais falar. É preciso boas perguntas. Só um olhar 
didaticamente educado levanta hipóteses para o professor realizar boas perguntas – as que transformam os 
enganos, as dúvidas, as incertezas em aprendizado em crescimento humano. O autor ROMÃO (1998) demonstra 
também as concepções de avaliação, como a avaliação na concepção Construtivista e na Positivista. Na 
concepção Construtivista, a avaliação ocorre subjetivamente por meio da autoavaliação. A avaliação é vista de 
forma qualitativa, preocupando se tanto com o processo que acaba por desconhecer ou desqualificar os 
resultados. 
A AVALIAÇÃO E A APRENDIZAGEM ESCOLAR
A avaliação no processor escolar constitui um processo de busca de compreensão da realidade da escola, com 
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a finalidade de oferecer subsídios para a tomada de decisões quanto ao direcionamento das intervenções, sejam 
elas de natureza pedagógica, administrativa ou estrutural. Segundo MELCHIOR (1994), tem um processo de 
educação construtivista, a avaliação é um elemento indispensável para a reorientação dos desvios ocorridos 
durante o processo e para gerar novos desafios ao aprendiz. A avaliação deve ser resultado de uma discussão de 
forma honesta e transparente, entre todos os elementos envolvidos no processo. Apontar simplesmente acertos 
ou erros é procedimento incompleto e insuficiente, que pouco faz crescer o aluno. Sem dúvida, além de buscar 
uma nova direção para as finalidades da avaliação da aprendizagem, é fundamental ampliar a discussão, 
construindo uma proposta de avaliação da aprendizagem e de todos os integrantes. No sistema educacional, 
hoje, só o aluno é avaliado. É usual atribuirmos a ele as causas do seu bom ou mau desempenho escolar. Ou seja, 
de todos os integrantes da escola, só o aluno é sistematicamente avaliado.
A competência ou incompetência do aluno resulta, em última instância, da competência ou incompetência da 
escola, não podendo, portanto, a avaliação escolar restringir-se a um de seus elementos de forma isolada. Tal 
proposição reflete o entendimento de que a escola deve ser avaliada em sua totalidade, ou seja, de todos os 
elementos integrantes da organização devem ser foco de análise: a atuação do professor e de outros 
profissionais da escola; os conteúdos e processos de ensino. Com a avaliação interpretativa e descritiva, o aluno 
pode sanar suas dúvidas com relação ao seu próprio aprendizado e o professor rever seus métodos para melhor 
ajudá-lo em sua busca do aperfeiçoamento. E o professor deve avaliar o aluno utilizando vários meios, ao mesmo 
tempo em que se auto avalia. Isso é avaliação formativa, pilar do novo conceito de ensino/aprendizagem.
A PRÁTICA DE AVALIAÇÃO 
Existe atualmente no Brasil, uma crescente necessidade de rever a prática de avaliação educacional. O atual 
quadro no qual se encontra ainda enraizado nos padrões tradicionais burgueses (salvo raras exceções). Tal 
constatação incita que o educador torne o ato de avaliar algo prazeroso, num processo contínuo e, acima de tudo, 
que a avaliação se constitua num diagnóstico da aprendizagem. Segundo VASCONCELLOS (2001), quando 
optamos por uma nova postura em avaliação, terá que haver anteriormente uma mudança interna, pessoal de 
postura. Ou seja, temos que mudar nossas velhas verdades e transformá-las. A compreensão que temos hoje do 
processo de ensino-aprendizagem exige outro olhar para o processo de avaliação, que não pode se limitar a ser 
um procedimento decisório quanto à aprovação ou reprovação do aluno. Por que a avaliação na escola ocupa 
tanto tempo das reuniões pedagógicas, das reuniões de professores, dos seminários, dos congressos? Por que 
tem se apresentado como tema central das conferências e preocupação de estudiosos da Educação? O 
alargamento do conceito da Avaliação nos faz ver suas diversas etapas e como poder está associado a ela. 
Mostra o seu fim e os seus meios. Falar da Avaliação no âmbito da Educação Escolar, no campo da Educação de 
Direitos, nos leva a pensar a sua finalidade, o papel social do professor a razão da existência da Escola. 
Como diz LIBÂNEO (1995), a participação é fundamental por garantir a gestão democrática da escola, porque 
assim todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão presentes tanto nas decisões e 
construções de propostas (planos, programas, projetos, ações, eventos) como no processo de implementação, 
acompanhamento e avaliação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processor de avaliação deve envolver um novo paradigma da relação professor/aluno, essa deverá ser vista 
como uma relação de apoio parceria. É necessário que os professores superem essa posição mais individualista 
e possam construir coletivamente novas formas de trabalho docente, partindo para uma avaliação formativa, 
capaz de colocar à disposição do professor e da equipe escolar informações mais precisas, mais qualitativas. O 
processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza. Para uma avaliação verdadeiramente 
formativa, o educador necessita ter um olhar de pesquisador e de vigilante. Contudo esses olhares não são 
completos sem exercício de escuta. De nada vale pôr os olhos, quando ao observar, não se escuta o que o outro 
tem a dizer, não se está disponível e sensível ao outro. Escutar requer um abandono de si ao conhecer do outro; 
um desejo; um interesse em encontrar o outro. 
A compreensão que temos hoje do processo de ensino-aprendizagem exige outro olhar para o processo de 
avaliação, que não pode se limitar a ser um procedimento decisório quanto à aprovação ou reprovação do aluno. 
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RESUMO 
As Escolas de Tempo Integral que mantem nossas crianças por mais tempo dentro de suas instituições tem sido 
consideradas de suma importância para nossa educação. Essa educação integral nos remete a diferentes 
alterações curriculares, fazendo repensar toda a pratica pedagógica seguindo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental. O conceito central de educação integral, não parte da premissa do período 
de permanência dentro da instituição de ensino, sim do fato de a mesma abranger a todos os conceitos 
educacionais e sociais do educando. Ou seja, uma escola que oportunize o processo de aprendizagem não 
apenas dentro de sala de aula mas em seu entorno, que possua o conceito de escola democrática, a uma real 
intencionalidade e realização da ideóloga de pais mestres e comunidade em interação durante o processo 
educacional dos jovens e adultos. Este conceito valoriza o aprender e o aplicar, rememoramos práxis, não basta 
possuir o conhecimento é necessário que o mesmo seja entendido e possua uma funcionalidade real em sua 
rotina.
 
Palavras-chave: Paulo Freire. Educação Integral. 
INTRODUÇÃO
O presente artigo visa elucidar os conceitos de Educação Integral e a Escola em Tempo Integral essa que foram 
trazidas para o Plano Nacional de Educação Lei n. 13.005/2014 como meta com objetivo de que:
 “Crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para concluir este nível de ensino, 
eliminando mais celeremente o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da população brasileira” 
(BRASIL, 2014). 
O atendimento escolar em tempo integral, tem como objetivo de atender demandas especificas com uma oferta 
variada de atividades como: cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de 
atividades artísticas e alimentação adequada. Este ampliamento no tempo da instituição tem como objetivo 
diminuir as diferenças sociais e proporcionar uma mais ampla variedade de saberes aos educandos. 
A Educação Integral tem sido ideologicamente apresentada como uma viável possibilidade a nos em nosso pais 
porém apenas a pouco tempo ganhou uma real visibilidade, quando a mesma foi realmente aplicada houve um 
aumento significativo nas escolas que passaram a operar com esse método, de 7,5% (3.211.811 – valor absoluto) 
em 2011, para 15,7% (6.395.102 - valor absoluto) (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2016). 
A escola de tempo integral tem como premissa oferecer um diferencial a seus estudantes, um ambiente escolar 
que se estenda além das disciplinas comumente aplicadas, portanto toda uma estrutura na organização é 
necessária para que possa atender devidamente ao público, além de uma amior demanda de profissionais, 
exatamente por este motivo a mesma não foi imediatamente aplicada após aprovação, o currículo teve de ser 
adequado para atender essas especificações o PPP das instituições o corpo docente teve que ser preparado para 
lidar com essa nova demanda.
As crianças e jovens que estudam em escola integral são visto como cidadãos essa é a ideologia central, não 
apenas em processo de formação mas sim atuantes e contribuintes desde a mais tenra idade.
Esse conceito visa abranger a mesma ideologia dos centros de educação infantil, não apenas manter a criança 
dentro da instituição mas sim dar-lhe base para seu segmento educacional, conceituando-se a uma maior 
acessibilidade a cultura esportes e lazer não apenas mantendo-a dentro da instituição.
Neste conceito o presente artigo visa apresentar o legado teórico de Paulo Freire como possibilidade para a 
construção, não somente de um currículo integrado, mas também de um projeto educativo transformador, 
elucidando a necessidade de um projeto educacional integrador entre escola e comunidade tendo o educando 
como o centro das ideologias apresentadas, e conceituando a diferença entre escola de tempo integral e 
educação integral.

EDUCAÇÃO INTEGRAL E AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL
A formação humana não se dá somente na escola, todos os lugares e espaços servem e são importantes para 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: LEITURA DE TEXTOS INFANTIS E SUA
CONTRIBUIÇÃO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM
IVANY TEREZA RODRIGUES NOGUEIRA. Graduação em Pedagogia pela Faculdade UNIBAN (2004); Professora PEB I 
na E.E Professora Josefina Maria Barbosa, e professora de educação infantil no CEMEI Lazara Veiga Catellani.
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educar. O tempo em que se achava que não existia educação fora da escola já não existe mais, foi desconstruída 
com os avanços em torno da educação integral.
Mas temos que tomar cuidado, em não confundir educação integral com educação de tempo integral. A educação 
integral tem a ver com a formação total integral do sujeito (cultura, ética, identidade, valores e etc.), é o 
desenvolvimento humano em todas as dimensões.
Segundo Freire (2005 p. 13)
„Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção. “
A Educação Integral não se trata de somente de uma modalidade de educação, mas também de uma concepção 
de educação que atende as demandas formativas contemporâneas.  Abrange os vários potenciais que os 
estudantes têm para serem desenvolvidos, não somente dentro da escola, mas em todos os territórios que 
apresentem possibilidades de proporcionar aprendizagens, aproximando a realidade dos estudantes ao currículo 
escolar. O que define a educação integral não é o tempo de permanência da criança na escola, embora aumentar 
esse tempo seja necessário para garantir que todos os aspectos previstos para uma educação integral sejam 
atendidos.  O que define a educação integral é a intencionalidade, é como se pensa uma educação de qualidade, 
que considera o ser humano integral, em todas as suas dimensões: física, intelectual, emocional, social e 
cultural, uma educação conectada com a realidade dos estudantes.
É necessário refletirmos sobre a importância da escola de tempo integral dentro de uma educação integral, 
ambos devem ser indissociáveis.
A educação integral ocorre por partes. Isto é, não desenvolvemos nossa intelectualidade primeiramente, depois 
o corpo, e em outro momento, nossos sentimentos. Todas essas dimensões estão integradas em nós e são 
igualmente importantes para o nosso desenvolvimento. Nesse sentido, nossa formação é tanto mais ampla 
quanto mais experiências educativas tivermos oportunidade de viver, e quanto mais qualificadas elas forem, isto 
é, mais diversas, complexas e conectadas com a realidade que vivemos. Portanto, podemos dizer que educação 
integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em 
todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e, que uma tarefa tão complexa, não 
pode ser garantida por um só agente educativo, mas sim por toda a sociedade. Como exemplo do que sintetiza 
esta ideia, há um provérbio africano que diz: “É preciso toda uma aldeia para educar uma criança”. Portanto, a 
educação integral defende que a educação deva ser fruto de um projeto coletivo, compartilhado por crianças, 
jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais.
O PAPEL DA ESCOLA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Como vimos, a proposta de Educação Integral, como concepção, deve ser assumida por todos os agentes 
envolvidos no processo formativo de crianças, jovens e adultos. Nesse contexto, a escola se converte em um 
espaço fundamental para assegurar que todos e todas tenham garantida uma formação integral. Ela assume o 
papel de articuladora das diversas experiências educativas que os alunos podem viver dentro e fora dela, a partir 
de uma intencionalidade clara que favoreça aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento integral. Ela 
organiza tempos e espaços diferentes e dessa forma produz algo diferente, inovador. - Esta concepção de 
formação pode ser definida pelos seguintes princípios:
a) Centralidade dos estudantes Em uma proposta de Educação Integral, o educando é o centro do processo 
educativo. Isso significa que todas as dimensões do projeto político pedagógico, tais como currículo, práticas 
educativas, recursos, agentes educativos, espaços e tempos são elaborados, permanentemente avaliados e 
reorientados a partir do contexto em que estes alunos vivem, seus interesses, necessidades de aprendizagem e 
desenvolvimento.

b)  Aprendizagem permanente e o currículo integrado Para a Educação Integral é fundamental que a questão da 
multidimensionalidade dos sujeitos esteja contemplada em todos os aspectos do processo de 
ensino-aprendizagem, garantindo interações e estratégias que garantam o desenvolvimento não apenas 
intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural. 
C)  Perspectiva Inclusiva As diferenças inerentes a cada pessoa constroem a riqueza da humanidade. 
Propostas de educação integral devem respeitar todas as diferenças apresentadas pelas deficiências, origens 
étnico-raciais, condições econômicas, origem geográfica, orientação sexual, religiosa ou qualquer outro fator.

D) Gestão democrática Para garantir a pertinência de um projeto pedagógico e a efetividade das suas 
estratégias, é fundamental a participação educativa, decisória e avaliativa de todos os envolvidos, em todas as 
etapas do processo: do planejamento ao acompanhamento dos resultados. 

E) e) Ampliação do tempo O desenvolvimento integral é um processo contínuo e permanente, que começa 
no nascimento do indivíduo, se estende por toda a vida e acontece em diferentes espaços: em casa, na escola, 
no território. Quanto mais complexas, diversificadas e qualificadas forem as interações a que um indivíduo tem 
acesso, mais rico será seu universo social e cultural, as conexões que ele será capaz de estabelecer e suas 
possibilidades de inserção e intervenção social. 

F)  Ambiência Para garantir as aprendizagens e o desenvolvimento previstos em um projeto de Educação 
Integral, é fundamental constituir uma ambiência fértil para a troca, a construção coletiva de conhecimentos, a 
criatividade, a participação, o diálogo e a coesão social. 
A Constituição Federal de 1988, conhecida também como “Constituição Cidadã”, contém três artigos que fazem 
referência à educação integral, mesmo não descrevendo explicitamente o conceito. No artigo 205º da Carta 
Magna, a educação é apresentada como um direito humano promovido e incentivado pela sociedade. Já no artigo 
206º é citada a gestão democrática do ensino público, o que dialoga diretamente com a educação integral, que 
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preconiza a intersetorialidade como eixo fundamental das ações educativas. O artigo 227º dialoga diretamente 
com o conceito de educação integral, quando afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, 
entre outros, o direito à educação.
“A exploração e o reconhecimento do território permitem uma série de aprendizagens que amplia e traz novas 
perspectivas para os conhecimentos adquiridos em sala de aula. O circuito de aprendizagem é uma oportunidade 
para que os estudantes conheçam o lugar em que vivem e aprendam com vivências e práticas culturais 
concretas. A estratégia de sair e circular no bairro também possibilita a transformação do lugar e demarca o 
direito ao espaço público.” (Texto retirado do material “Práticas pedagógicas para Educação Integral”. p. 3)
O apoio da comunidade escolar é essencial neste processo. Colocar o aluno no centro do processo de 
aprendizagem, em uma condição horizontal exige planejamento e criatividade. Para que a escola possa assegurar 
os direitos de aprendizagem é necessário que ela saiba organizar claramente seus objetivos de ensino. 
Precisamos formar aluno para o mundo e seus desafios e não para o mundo da escola.
Em seu artigo 23, a LDB faculta às escolas: 
“Organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 
não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. ” (BRASIL, 1996) 
Da mesma forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais enfatizam as possibilidades de redefinição do percurso 
formativo e dos espaços escolares:
 “O percurso formativo deve, nesse sentido, ser aberto e contextualizado, incluindo não só os componentes 
curriculares centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas normas educacionais, mas, também, conforme 
cada projeto escolar estabelecer, outros componentes flexíveis e variáveis que possibilitem percursos formativos 
que atendam aos inúmeros interesses, necessidades e características dos educandos. ” (BRASIL, 2013, p.66)
 “Quanto à concepção e à organização do espaço curricular e físico, se imbricam e se alargam, por incluir no 
desenvolvimento curricular ambientes físicos, didático-pedagógicos e equipamentos que não se reduzem às 
salas de aula, incluindo outros espaços da escola e de outras instituições escolares, bem como os socioculturais 
e esportivo recreativos do entorno, da cidade e mesmo da região”. (BRASIL, 2013, p.66)
Do ponto de vista da Educação Integral, vale dizer que o currículo organizado a partir de cada um dos 
componentes não dialoga com uma compreensão mais integrada dos fenômenos do mundo, da arte e das 
linguagens, na medida em que reforça a fragmentação do conhecimento. Para superar tal fragmentação, há 
diversas alternativas, tais como a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, ou 
mesmo, a transversalidade, que prescinde da lógica disciplinar.
As Diretrizes Curriculares Nacionais definem a interdisciplinaridade como a abordagem teórico-metodológica em 
que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento (BRASIL, 2013, p.28). 
Já a transversalidade é definida como uma forma de organizar o trabalho didáticopedagógico em que temas ou 
eixos temáticos são integrados aos componentes curriculares. Como colocam as DCNS, essas abordagens são 
complementares, e não excludentes. Buscando essa complementaridade, a escola pode optar por disponibilizar 
o conhecimento com base nas áreas previstas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica, 
organizando sequências didáticas, projetos, roteiros de estudos ou pesquisas em cada uma destas áreas, mas 
buscando sempre a integração entre os diferentes componentes curriculares e garantindo que os estudantes 
possam escolher também temas de seu interesse. No entanto, a escola também pode optar por organizar o 
conhecimento de forma ainda mais integrada, por meio de projetos ou eixos temáticos, que convidam ao trabalho 
pedagógico coletivo e cooperativo, o planejamento sistemático e o diálogo permanente entre “diferentes sujeitos, 
ciências, saberes e temas” (BRASIL, 2013, p.29). É esta forma de organizar o conhecimento que possibilita “o 
aprendizado da realidade na realidade”, algo plenamente relacionado à Educação integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos estudos realizados para a construção do presente artigo, foi possível perceber que escola de tempo 
integral, visa dar maiores oportunidades as crianças além de assegurar um ensino diferenciado que inclua oferta 
de lazer dentro da instituição de ensino.
Enquanto a educação integral parte da premissa que todos somos responsáveis pelo processo de formação da 
criança, todos os locais são locais de formação da criança.
Freire em seus muitos estudos escritos e projetos sempre defendeu a educação integral, pois apenas ela garante 
a formação em totalidade do cidadão.
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RESUMO 
A ludicidade tem o poder necessário de auxiliar a criança a conseguir o melhor desempenho na aprendizagem, 
ele torna possível que o máximo potencial do educando seja utilizado. Sendo a infância a idade do brincar, e 
sendo através das brincadeiras que a criança se realiza, em grande parte, seus interesses necessidades e 
desejos e o mais importante a criança aprende. As brincadeiras dão a oportunidade de as crianças refletirem 
sobre o mundo. É através do lúdico que ela ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo, que se apercebe 
enquanto integrador desta sociedade. A brincadeira dá à criança a oportunidade de partilhar com seus iguais 
suas emoções, seus limites e lhe propõe novos desafios. O jogo e a brincadeira poderão desenvolver na criança 
capacidades importantes para a sua vida social. São muitas as vantagens de se aprender de forma lúdica. As 
brincadeiras direcionadas proporcionam às crianças um ambiente agradável e interessante, possibilitando assim 
o aprendizado de várias habilidades úteis à sua vida social e afetiva. A ludicidade é de extrema importância para 
o desenvolvimento integral da criança, pois para ela viver é brincar.

Palavras-chave: Brincadeira; Educação; Lúdico.

INTRODUÇÃO 

Os educadores, de modo geral, geralmente apresentam dificuldades a trabalhar com certas temáticas que seriam 
facilmente entendidas quando trabalhadas de maneira lúdica.
Aprender de forma lúdica é extremamente benéfico tanto para o educando quanto para o educador. As 
brincadeiras direcionadas ofertam às crianças um ambiente agradável e interessante; possibilitando assim, o 
aprendizado de várias habilidades úteis à sua vida social e afetiva.
É indispensável a utilização do brincar dentro da educação infantil ele está inserido no cerne da criança e abre 
todo um novo leque de oportunidades e conhecimentos para elas, o que torna o aprender muito mais eficaz e 
prazeroso. 
O conhecimento através da ludicidade auxilia a criança a obter melhor desempenho na sua aprendizagem. São 
muitas as vantagens de se educar desta maneira citando ainda que sucintamente: a melhoria da capacidade 
cognitiva da criança, a potencialização da sua capacidade psicomotora, a capacidade de relacionar-se com seus 
grupos de iguais.
O homem está apto para durant5e toda a sua existência criar novas maneiras de desenvolver-se muitas dessas 
maneiras se dão através da experimentação e da convivência para com seus semelhantes, o ato de criar está 
intrinsecamente interligado a vida quer seja intencional ou não.
A educação é um ato de busca, de troca, de interação e apropriação, portanto, é uma relação entre oferta e 
procura de conhecimentos afinal ninguém é tão grande que não possa aprender nem tão pequeno que não possa 
ensinar.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A infância é a fase que as crianças mais brincam. É necessário antes de mais nada se entender as fases da 
infância.
A Primeira infância é a maneira como é comumente conhecido os primeiros anos de vida da criança, em 
especifico os cinco primeiros anos, é nesta idade que ela é marcada por todo seu processo de desenvolvimento 
e ao final dela estudos apontas que cerca de metade de seu potencial intelectual seja atingido antes do fim de 
seus quatro anos completos. Essa fase ainda é tida como a determinante de sua capacidade cognitiva e social, o 
aprender a interagir a importância do criar e todos os aspectos principais de sua personalidade se formam neste 
período.
Existem leis que regulamentam a primeira infância A Lei n.º 13.257/2016 prevê a formulação e implementação de 
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políticas públicas voltadas para as crianças que estão na “primeira infância”  este período conta até os setenta e 
dois meses de vida da criança.
E estabelece o dever de o estado para regulamentar normativas de proteção zelo e apoio para a primeira infância 
ainda que seja um dever do estado é necessário ressaltar que todos devem em comum comunhão conforme 
regulamentado garantir plenamente todos esses direitos em um regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 8º).
O foco de desenvolvimento da Psicomotricidade está fortemente ligado com o desenvolvimento cerebral que 
ocorre já a partir do ventre materno.
 Porém somente após o nascimento da mesma que este processo para a ser considerado como iniciado. Le 
Boulch (citado por Oliveira, 2010) divide o desenvolvimento psicomotor em três fases: corpo vivido, corpo 
percebido ou descoberto e corpo representado. 
Sendo as três respectivamente:
Corpo vivido: Representado do nascimento aos três anos de vida completos da criança os primeiros meses de 
vida são tidos como uma ação reflexa em todo o seu contexto motor. Até chegar ao ponto de começar a 
diferenciar as partes do corpo, imitar e ter compreensão básica sobre espaços e ocupações. 
Corpo percebido ou descoberto: Esta fase segue até os sete anos de idade e a criança cria pleno domínio sobre 
o próprio corpo nesta fase também que ela entende que integra o meio, e não apenas imita aqueles que a cercam. 
As noções corporais tornam-se mais precisas, assim como  a noção de força a capacidade de dialogo e a 
facilidade do processo de interação.
Corpo representado: Esta fase segue até os doze anos e seu maior marco é que a criança aprende a interpretar 
sentimentos, entender tudo a sua volta e ter pleno conhecimento e noção  a cerca do próprio corpo.
As crianças aprendem através da brincadeira, se expressam socializam, criam maneiras de se desenvolver ainda 
mais.

Na educação infantil isso se torna de suma importância, não existe “engessamento no educar é necessário que 
a criança possa ser permitida a criar sua própria visão de mundo e de vivencia, cabe ao educador proporcionar 
estas vivencias para seus educandos.
Sneyders (1996 p.36) diz que "Educar é ir em direção à alegria". Ou seja todo o sentimento gerado pela 
brincadeira também é educativo, a criança deve experimentar os espaços as possibilidades e explorar todos os 
aspectos decorrentes destes, nesta parte do processo torna-se de sumaria importância a presença do educador, 
ele que vai orientar e dirigir o aprender do aluno, cabe a ele guiar os passos de seus educandos e utilizando de 
estudiosos renomados como Negrine (1994), Sneyders (1996), Vygotsky (1984), Santos (1999), Marcellino 
(1990),Piaget (1975), que tem como base de seus estudos a importância da imaginação da experimentação e do 
aprender brincando e ainda
de acordo com Winnicott (1975) e Piaget (1975), que afirmam que a ideia central de brinquedo e brincadeira é 
construída ao longo de toda a vida, ou seja a presença física e o conceito do brinquedo surgem ainda na infância, 
mas o contexto de socialização por eles apresentado segue-nos por toda a vida.
É necessário também ressaltar a importância da psicomotricidade sendo a psicomotricidade o marco inicial do 
processo de desenvolvimento da criança a mesma representa o aprender, e surge ainda antes do conceito do 
alfabetizar, é através dela que a criança cria o entendimento sobre o aprender. Toda a noção da criança a respeito 
de quem ela é, de sua capacidade de criação, de sua capacidade de aprender, inovar e de se reinventar, surge  a 
partir do entendimento de que ela é capaz de criar, esse entendimento deve ser estimulado na educação infantil 
é necessário que se tenha a consciência de que a criança aprende sendo criança, ou seja realizando ação 
movimentando-se experimentando, brincando, a brincadeira tem como objetivo de ensinar e exatamente por este 
motivo deve ser dirigida e orientada tendo sempre um objetivo a ser alcançado. Segundo Fonseca:

“...Da civilização oriental a civilização ocidental, e dentro desta, desde a civilização grega, passando pela idade 
média, até aos nossos dias, a significação do corpo sofreu inúmeras transformações. Desde Aristóteles, 
passando pelo cristianismo, o corpo é de certo modo, negligenciado em função do espírito. Descartes, e toda a 
influência do seu pensamento na evolução cientifica, levou a considerar o corpo como objeto e fragmento espaço 
visível separado do “sujeito conhecedor”. Só em pleno século XIX o corpo começa a ser estudado, em primeiro 
lugar, por neurologistas, por necessidade de compreensão das estruturas cerebrais, e posteriormente por 
psiquiatras, para clarificação de fatores psicológicos. (FONSECA, 1995, a vida cria pág. 9) ...”

Para ele as definições de psicomotricidade são definidas em: tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção corporal, 
estruturação espaço-temporal, coordenação global e fina e óculo manual.
O corpo é uma forma de expressão da individualidade. A criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em 
função de seu próprio corpo. Isto significa que, conhecendo-o, terá maior habilidade para se diferenciar, para 
sentir diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos circundantes, observando-os, manejando-os. 
(OLIVEIRA, 2007, p.47).

 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

A brincadeira oferece diversas contribuições no processo de formação do educando, formações essas sem as 
quais aspectos negativos tanto em quesitos, coordenação dificuldade de letrar e afins quanto nos aspect6os 
emocionais, o brincar está diretamente ligado ao construir relações ao aprender a lidas com a euforia, alegria, 
decepção com o ganhar e o perder. Segundo Teles (1997, p.13) apresenta algumas adversidades em torno da falta 
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do brincar na infância que tendenciosamente levam ao desenvolvimento negativo podendo citar: a falsidade; a 
dissimulação; a agressividade; o desajustamento sexual; vícios; neuroses; falta de iniciativa; isolamento; 
timidez; preguiça ou lentidão; falta de criatividade.
É necessário que as devidas condições para que o brincar sejam permitidos na vida da criança sem que esta 
atividade seja tomada como algo inútil ou que não atenda as expectativas dentro do âmbito escolar.
O brincar geralmente está ligado a uma situação domestica existe uma ideia que não consegue conceber a visão 
da brincadeira como efetivamente fonte de ensino embora a muitos anos, e por muitos estudiosos, isso seque 
seja algo a ser discutido. O brincar ensina, forma, enaltece, cria noções básicas de cidadania, tem toda uma 
resposta neuro-sensorial envolvida, o que torna cada dia mais aceitável esta concepção.
Cabe, portanto as instituições educadoras viabilizarem este acesso a criança.
 É necessário tornar esta pratica reconhecida perante a sociedade reconhecida por pais e professores o 
reconhecimento da importância deste na vida do infantil é o que viabiliza o pleno desenvolvimento da criança 
criativa, de autoestima positiva, segura e equilibrada. (TELES, 1997, p.20). 

BRINCAR E ESCOLA 

Não se pode falar de educação de crianças sem se falar do brincar, este é um “processo” que atua de forma 
significativa no desenvolvimento da criança. Portanto, o brincar não pode dissociar-se da escola, principalmente 
dos centros de educação infantil, do contrário estaríamos negando a criança o seu direito de ser quem é, um 
indivíduo em desenvolvimento pleno que se constrói em meio a ludicidade. Sendo assim o professor em 
consonância com a instituição de ensino deve buscar respaldo nas leis que regem a educação infantil, para que 
consiga traçar metas de ensino adequadas às crianças, procurando pautar o trabalho educacional em um 
currículo coerente e que atenda às necessidades das mesmas. 
Quando se trata da relação entre escola e brincar o Referencial Curricular Nacional (Brasil, 1998, p.6) determina: 
Metas de qualidade para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de 
crescerem como cidadãos tendo todos os direitos a infância são reconhecidos e assegurados. Brincar é algo 
muito sério quando nos referimos à educação infantil.
1. Função lúdica: o jogo propicia a diversão, o prazer e até o desprazer quando escolhido voluntariamente, e 
2. Função educativa: o jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber.
É necessário portanto, fazer uma quebra com o paradigma de que o brincar é algo que não exprime seriedade e 
organização, mas torna-se relevante considerar que as atividades lúdicas podem acontecer em meio, ou não ao 
planejamento do professor, a grande importância deste processo está na maneira como o brincar será conduzido, 
existe o momento do brincar livre mais o direcionamento das atividades garantira a devida execução dos 
mesmos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O objetivo desse trabalho é compreender e verdadeira contribuição da ludicidade na educação infantil, 
compreender a importância de se ter o lúdico como ferramenta norteadora do ensinar. 
A metodologia utilizada para a realização deste trabalho, foi pesquisa bibliográfico.
O professor deve valorizar o lúdico na educação infantil visto que o brincar facilita a aprendizagem nos seus mais 
diversos campos, como a afetividade, a psicomotricidade, a sociabilidade, a solidariedade e a cognição.
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RESUMO: 
Os primeiros relatos sobre a história da África são provenientes de historiadores greco-romanos e islâmicos 
medievais sendo que, na segunda metade do século XX, despertou o interesse dos demais países, não somente 
pelas riquezas minerais e agrícolas e trabalho braçal (escravos), mas toda cultura africana, a arte africana 
sintetiza os costumes e tradições das diversas etnias e tribos africanas, chegou ao Brasil através dos escravos 
trazidos pelos portugueses, e, em 1921, inicia-se a cadeia de historiadores africanos em diversos idiomas, porém 
a África é um continente que permanece desconhecido, através da Lei nº. 10.639/ 2003 que torna obrigatório o 
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana busca desconstituir mitos, conhecer os costumes e 
tradições, na educação infantil sendo a primeira etapa da educação básica, através da literatura contribui para o 
desenvolvimento das capacidades infantis, das relações interpessoais, além de proporciona atitudes de 
aceitação e respeito, por conseguinte através do trabalho pedagógico articular as diferentes linguagens previstas 
na educação infantil. 

Palavras-chave: Literatura Infantil, Cultura Afro-brasileira; Tradições.

INTRODUÇÃO 

Os primeiros relatos sobre a história da África são provenientes de historiadores greco-romanos e islâmicos 
medievais, na Antiguidade, as formas de tratar a África faziam menção à cor da pele (cor negra), o cabelo crespo 
e as feições físicas de suas populações, alguns pesquisadores mencionam que a história da África começou com 
as relações europeias.
No entanto, após a G. Seligman e A.R. Radcliffe-Brown, antropólogos sociais britânicos opuseram-se a qualquer 
espécie de história o que gerou grande variedade de registros, na segunda metade do século XX, despertou o 
interesse dos demais países não somente pelas riquezas minerais e agrícolas e trabalho braçal (escravos), mas 
toda cultura africana.
Através das fontes narrativas, escritas em árabes ou nas mais diversas línguas: africanas e europeias formam um 
vasto e rico conjunto de materiais, também a preservação da sabedoria dos ancestrais reconhecida pela tradição 
oral – vista como a grande escola da vida – que está associada à religião, o conhecimento, a iniciação á arte.
Cabe ressaltar que a arte africana sintetiza os costumes e tradições das diversas etnias e tribos africanas, 
expressa a sensibilidade, os sentimentos, a crença dos povos e a simbologia de diversos significados e cada 
região da África possui características heterogêneas, a arte pré-histórica são representadas pela vida das 
espécies, inclusive, o biótipo do próprio homem.
A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos trazidos pelos portugueses durante os períodos colonial e 
imperial e observou-se uma maior influência na cultura brasileira, principalmente, na música e na dança, também 
se destaca na literatura, no princípio do século XVI, surge à literatura escrita em árabe e, ao longo dos anos, os 
africanos começaram a escrever em suas próprias línguas. 
Durante o século XIX muitos africanos ou afro-americanos publicaram reflexões sobre a vida africana, e, em 1921, 
inicia-se a cadeia de historiadores africanos em diversos idiomas e, com isso, surgem às primeiras obras que 
aparece no norte da África do historiador islâmico Ibn Khaldun, na atualidade sobressaem nomes os de Mia 
Couto, José Eduardo Agualusa entre outros.
Também tem a participação das mulheres africanas como Amma Darko, Buchi Emecheta, etc., são importantes 
ressaltar que a África é um continente formado por culturas diversas e apesar das tantas semelhanças 
permanece desconhecido, no entanto, a inclusão de obras literárias africanas nas salas de aula é uma forma de 
reaproximação cultura desse continente de modo rico e interessante.
Sendo assim, a literatura africana foi introduzida currículo escolar nas escolas brasileiras através da Lei nº. 

A LITERATURA AFRICANA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
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10.639 de janeiro de 2003 tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as 
escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental e médio e contribuir o reconhecimento e igualdade de 
direitos, busca desconstituir mitos, a trocas de conhecimentos.
E, com isso, contribuir no processo de construção de conhecimento, para efetivar e auxiliar na aquisição do 
conhecimento, todavia, a criança ao iniciar no espaço escolar, traz consigo experiências ricas aprendidas com 
seus familiares e por meio de interações construídas em seu cotidiano, aprendem novas situações que fará parte 
de sua vida. 
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica nesse espaço apropria de significados que contribuem 
para o desenvolvimento do seu modo de ser, sentir e agir, neste sentido, as práticas pedagógicas devem ser 
voltadas à valorização da oralidade, da corporeidade, da arte, como a dança, a música e a literatura rica em 
diversidade étnica e cultural.
Tratando-se da literatura infantil são várias as possibilidades que podem ser tratadas com as crianças a partir das 
linguagens as quais envolvem o lúdico, o faz de conta, as narrativas infantis, os brinquedos, o trabalho com 
identidade e autonomia de modo a contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, das relações 
interpessoais, proporcionar atitudes de aceitação e respeito.
A literatura está ligada à vida social, a humanização e a transformação do homem, é um caminho para o 
conhecimento do mundo, dos povos, permite a construção de novo olhar que valorizar os aspectos culturais e 
históricos, contribuindo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária nas relações culturais e na 
formação de um cidadão consciente.

HISTÓRIA DA ÁFRICA

 
Os primeiros relatos sobre a história da África são provenientes de historiadores greco-romanos e islâmicos 
medievais, porém eles tinham uma visão limitada da África e há dúvidas quanto à autenticidade dos relatos, 
todavia as contribuições provindas dos árabes, séculos IX e XV, tinham maior relevância, pois devido ao 
comércio regular eles eram mais informados.
Segundo relatos na Antiguidade, a África era chamada de Etiópia, e os africanos, de etíopes; para os 
muçulmanos, Sudão e seus homens, no entanto, os viajantes, dos séculos XV e XVII, chamava a de Guiné, porém 
todas essas formas de tratar a África faziam menção à cor da pele (cor negra), o cabelo crespo e as feições físicas 
de suas populações.
Essas características causaram maior impacto aos que passavam pela África, pois seria uma terra habitada por 
homens de pele negra e seres inferiores, além disso, se comparados a outros povos, como os gregos e egípcios, 
os etíopes seriam inferiores, bárbaros – sem civilização – entre os historiadores Ibn Khaldun se atribui maior 
parte dos relatos sobre a história da África. 
Alguns pesquisadores mencionam que a história da África teria começado somente no momento em que os 
europeus passaram a manter relações com as populações do continente. Não só pela ação de registrar e relatar, 
feita por viajantes, administradores, missionários e comerciantes do século XV ao XIX, mas principalmente pelas 
mudanças introduzidas pelos europeus na África.
Visto que após o aparecimento, no século XIX, principalmente, da Alemanha com uma nova concepção a qual 
afirmava que a África não possuía nenhuma história antes da chegada dos europeus, porque o seu passado era 
constituído a partir de restos materiais, da linguagem e dos costumes primitivos e esses fatores não eram de 
domínio dos historiadores, mas de arqueólogos, linguísticos e antropólogos.
Entretanto, nenhum deles se sentia motivados a descobrir o que ocorrera no passado, posto que a consciência 
histórica dos africanos da sua própria história não há registros, o tempo para eles é algo mítico e social, o mito, 
em geral, domina o pensamento dos africanos na sua concepção do desenrolar da vida dos povos, eles têm 
consciência de serem agentes da sua história.
“sob a forma de “costumes” vindos de tempos imemoriais, o mito governava a História, encarregando-se, 
também, de justificá-la. O tempo é o ritmo respiratório da coletividade que engloba e integra a eternidade em 
todos os sentidos. As gerações passadas não estão perdidas para o tempo presente”. (SILVÉRIO, 2013, p. 30)  
E, com isso, os antropólogos, linguistas e arqueólogos, muitas vezes, faziam reconstruções das sociedades de 
forma especulativa e hipotéticas, de forma que os europeus, início XX, acreditavam na sua superioridade sobre 
os negros africanos e estavam convencidos que davam continuidade que outros invasores de pele clara – 
chamados de camitas – ao processo de civilização.  
No entanto, após a G. Seligman (Races of Africa, 1930), com influência de B. Malinowski e A.R. Radcliffe-Brown, 
antropólogos sociais britânicos opuseram-se a qualquer espécie de história fundamentada em conjecturas o que 
gerou uma grande quantidade de trabalhos de importância histórica destacam-se: “Volkerkunde Von Afrika” de 
Hermann Baumann e “Geschichte Afrikas” de Diedrich Westermann.
No entanto, o interesse dos europeus pela África havia proporcionado aos africanos grande variedade de 
registros escritos o que lhes permitia exprimir seu interesse por sua própria história de modo que aprenderam o 
idioma dos colonizadores e começaram a registrar por escrito parte da história de seus povos, para evitar que os 
relatos fossem tragados pelos europeus.
Os primeiros clássicos escritos por africanos são: “A History of the Gold Coast and Asante” de Carl Christian 
Reindorf (1895) e “History of the Yorubas” de Samuel Johnson, muitos africanos continuam a registrar as 
tradições históricas, de acordo com John Fage, há três grupos de escritores se destacaram nessa tarefa: 
1º. Ligado às religiões estrangeiras implantadas na África, ou seja, eram pastores, padres ou membros africanos 
dessas religiões; 

48



2º. De autores como: J. B. Danquah, J. E. Casely-Hayford e J. M. Sarbah – chamado de protonacionalista – cujo 
objetivo de divulgar de maneira tímida autonomia da região;
3º. Procurou enaltecer os pontos positivos do passado africano e diminuir os efeitos dos pressupostos que 
defendiam a ideia de superioridade da cultura europeia. 
O filósofo africano Valentin Mudimbe chamou a atenção, por exemplo, sobre as argumentações utilizadas pelos 
europeus para explicar as origens da técnica estatuária usada pelos iorubas, da arte do Benin e da arquitetura do 
Zimbabwe e, assim, surgiam os primeiros trabalhos sobre a história da África, pelo menos da história das ações 
coloniais escrita pelos colonizadores. 
A mudança dessa perspectiva iniciou um pouco antes da luta pela independência, nos anos 1950 e 1960, pode-se 
afirmar que, na segunda metade do século XX, aconteceu uma espécie de revolução nos estudos sobre a África 
o que despertou o interesse dos demais países não somente para as riquezas minerais e agrícolas e trabalho 
braçal (escravos), mas toda cultura africana.
Todas essas fontes narrativas, escritas em árabes ou nas mais diversas línguas: africanas e europeias formam 
um vasto e rico conjunto de materiais históricos que apesar de não cobrirem todos os aspectos do processo 
histórico, de caráter regional e com algumas limitações, possuem uma vantagem decisiva: são vozes dos 
africanos que nos revelam outra face da história.
Em cada Estado da África existem arquivos governamentais que também mantêm material herdado da 
administração colonial que são de extrema importância para história local, constituem-se outras fontes de 
pesquisas os mapas antigos e materiais cartográficos – que pode encontrar os nomes das localidades os quais 
fornecem informações históricas valiosas.
Também nas fontes escritas são os dados linguísticos, os mais antigos vocabulários datam do século XV, e, até 
século XIX, raramente encontra-se informações sobre a África sem esse complemento, pois uma sociedade oral 
reconhece a fala como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada em elocuções-chave, ou 
seja, a tradição oral.
“a tradição oral é definida como um testemunho transmitido de uma geração a outra, sua característica são: o 
verbalismo e a transmissão”. (SILVÉRIO, 2013, p. 52) 

A tradição oral (SILVÉRIO, 2010) é o único caminho para penetrar a história e o espírito dos povos africanos, pois 
a herança de conhecimentos de toda espécie, transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulos e, essa 
herança, ao longo dos anos, ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de quem se pode dizer 
que são a memória viva da África.  
Ademais, a tradição oral é vista como a grande escola da vida, e dentro dela está associada à religião, o 
conhecimento, ciência natural, o divertimento e a recreação a iniciação á arte, cabe ressaltar que por toda África, 
as artes proporcionam um espetáculo surpreendente, acompanhado de uma diversidade em todas as camadas 
sociais. 
A arte africana sintetiza os costumes e tradições das diversas etnias e tribos africanas, expressa a sensibilidade, 
os sentimentos, a crença dos povos e a simbologia de diversos significados, a África sendo um continente de 
grande extensão territorial, possui uma dimensão cultural extraordinária em todos os campos das manifestações 
artísticas.
 E cada região da África possui características heterogêneas, pois são formadas por diversas tribos que se 
desenvolvem, preservam e misturam suas experiências, conhecimentos e valores que envolvem uma presença 
particular no mundo, concebido como um Todo onde todas as partes se religam e se interagem formando um 
todo. 

LITERATURA AFRICANA

As mudanças ocorridas em todo mundo e, em especial, na África, no final do século XV e princípio do século XVI, 
surge à literatura histórica escrita em árabe por autóctones e é a partir dessa época que os africanos falam da 
própria história, os mais antigos e mais conhecidos provém do cinturão sudanês e da costa africana oriental.
E, no decorrer dos anos, os africanos começaram a escrever em suas próprias línguas, usando, primeiramente, 
o alfabeto árabe isso devido à expansão do Islã ao longo da costa oriental, entre as obras elaboradas neste 
período estão “Ta’rikn al-Sudan” e “Ta’rikh el-Fattash”, ambas escritas em Tombuctu , principalmente, no século 
XVII.  
Há várias obras narradas em línguas europeias – que aos poucos vão ocupando o espaço das fontes árabes, 
entretanto os materiais de língua árabe, como e outras partes do continente, passaram por profundas mudanças 
dois tipos:
1) Os documentos arquivísticos (de diversas origens) são principalmente de arquivos governamentais, 
administrativos e jurídicos; os materiais relativos ao comércio, à produção, à vida social e cultural, porém a falta 
de origem genuinamente africana apresenta certa desvantagem sendo preservadas pelas narrativas europeias.    
2) Escritos europeus há um grande volume da literatura europeia referente à África sendo um dos aspectos 
mais positivos das fontes europeias é que elas fornecem a estrutura cronológica, sendo de primordial 
importância como fonte histórica econômica, porque os europeus necessitavam de narrativas objetivas sobre o 
assunto.
No início do século XIX, presenciou um renascimento da literatura árabe no Sudão Central e Ocidental e, além dos 
trabalhos escritos nesta língua houve um crescimento na língua local como: haussa, mandara, kotoco etc, mas 
utilizando linguagem árabe, todavia a produção literária africana em línguas europeias tem início dois séculos 

49



mais tarde, os primeiros exemplares foram produzidos na Costa Ocidental.
Outro fato importante como fontes históricas são os trabalhos dos escravos libertados, da segunda metade do 
século XVIII: Ignatius Sancho (1729-1780), Ottobah Cugoano (1745-1800) e Oloduah Equiano (1745-1810); os três 
interessados na abolição do comércio de escravos, seus livros fornecem material biográfico sobre a situação dos 
africanos, tanto na África como na Europa. 
Durante o século XIX muitos africanos ou afro-americanos participaram de viagens de exploração ou publicaram 
reflexões sobre a vida africana, às vezes, em combinação com polêmicas de diversa natureza, como Thomas 
Freeman, Martin Delany e no fim do século XIX, C.C Reindorf publicou sua “History of the Gold Coast and Asante” 
(1895)
 Reindorf é considerado primeiro historiador moderno de origem africana e, o sendo que Samuel Johnson cuja 
“History of the Yorubas” é contemporânea do livro de Reindorf, publicada em 1921, e, com isso, inicia-se a cadeia 
de historiadores africanos que se nos desenvolvem diversos idiomas que configuram o continente africano.
Todas essas fontes narrativas, escritas em árabe ou nas diversas línguas africanas e europeias, formam um vasto 
e rico conjunto de materiais históricos, elas não cobrem todos os aspectos do processo histórico e possuem um 
caráter regional, mas apesar de suas limitações possuem uma vantagem: são as vozes dos africanos que nos 
revelam outra face da história e, com isso, surgem às primeiras obras.
“Na África tudo é História. De todas as Histórias, a maior e mais significativa é a do próprio Homem”. (SILVÉRIO, 
2013, p. 58).

AUTORES AFRICANOS

A primeira literatura escrita aparece no norte da África como as obras do historiador islâmico Ibn Khaldun que 
apresenta fortes vínculos com as literaturas latina e árabe, também na África Ocidental através do trabalho de 
eruditos islâmicos sudaneses como Abd-al Rahman al-Sadi e Mahmud Kati e, por volta 1728, na Oriental o poema 
épico Utendi wa Tambuka (História de Tambuka).
Em torno do século XIX, o poema religioso mais conhecido, Utendi wa Inkishafi (O despertar das almas), escrito 
por Sayyid Abdallah Ibn Nasir, na África do Sul surgiram diversos poetas e romancistas de prestígio se destacam 
Samuel E. K. Mqhayi, Thomas Mofolo e Solomon T. Plaatje entre outros, sendo que a poesia é um dos gêneros que 
se destacam na literatura africana.  
Os escritores como Léopold Sédar Senghor, Briago Diop e David Diopos são alguns escritores africanos que 
escrevem poesia na língua francesa; e os nigerianos Amos Tuotola, Gabriel Okara, John Pepper Clark, na língua 
inglesa, a literatura africana ganhou repercussão mundial como Wole Soyinka, da Nigéria; Nadine Gordimer, da 
África do Sul; são premiados com o Prêmio Nobel de Literatura. 
Na literatura atual sobressaem nomes os de Mia Couto (um dos autores moçambicanos mais importantes, seus 
livros são traduzidos em inúmeros idiomas), sua principal obra, Terra Sonâmbula, foi escolhida por um júri 
especial como uma das melhores produções do século XX, José Eduardo Agualusa integrante da União dos 
Escritores Angolanos (com obras voltadas para o idioma português)
E José Luandino Vieira sua imprescindível atuação na construção da República Popular de Angola, logo depois 
da conclusão da Guerra Colonial, entre suas criações estão os contos Luanda e Velhas Histórias; os romances 
Nosso Musseque e Nós, os do Makulusu; entre outras novelas e livros infanto-juvenis muitos ressaltam a 
diversidade.
Também tem a participação das mulheres africanas na literatura, em seus livros elas relatam suas experiências 
complexas e peculiares, em um continente no qual as mulheres, ainda enfrentam problemas típicos dos séculos 
passados, como a poligamia, ser mãe, a prostituição e a subjetividade feminina, além das formas encontradas 
para fugir da intensa repressão que sofrem.
Escritoras como Amma Darko, Buchi Emecheta, Mariama Ba, Fatou Diome, Bessie Head, Tsitsi Danaremba, entre 
outras, fazem de sua obra uma bandeira pela integração do feminino na sociedade africana, radicalmente 
patriarcal e machista, bem como nas decisões econômicas e na vivência cultural são textos literários que 
despertam, não somente, o interesse pela continente, mas de reaproximação. 
Todavia, o que se aprende sobre história e cultura de um povo através de textos literários ocorrem anteriormente 
pela experiência pulsante da vida, porque é pela experiência de vida que o bom escritor consegue criar e articular 
uma obra literária e, a partir daí, são percorridos os caminhos do conhecimento da história e da cultura que dão 
contexto à obra.
É importante ressaltar que estamos culturalmente unidos ao continente africano por razões históricas, no 
entanto, séculos de atraso econômico, resultado de exploração e de políticas inadequadas, forçaram uma 
tentativa de esquecimento e anulação dessa herança, porém retomá-la é fundamental para o conhecimento de 
cada um de nós.
A África é um continente formado por culturas diversas e apesar das tantas semelhanças que nos une ela 
permanece desconhecida entre nós através da leitura das obras de grandes escritores africanos, principalmente, 
nas escolas brasileiras, pode significar a aproximação com as culturas desse continente de modo rico e 
interessante.

A LITERATURA AFRICANA NA EDUCAÇÃO

A inclusão de obras literárias africanas nas salas de aula pode e deve se dar de maneira simplificada, porém não 
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se trata de instrumentalizar o texto literário apenas como ferramenta para o ensino das demais disciplinas, o 
importante buscar a história vertida, transformada em literatura, e não somente a representação de temas 
históricos.
Conhecer a multiplicidade da sociedade e da cultura africana a partir da leitura de textos literários de autores 
como o moçambicano Mia Couto, ou os angolanos Pepetela e Ondjaki, é um jeito diferente, fácil e prazeroso para 
desmistificar muito do que o senso comum pensa sobre a África, como destaca Tânia Macedo, do Centro de 
Estudos Africanos da Universidade de São Paulo:
“É um jeito de entender uma versão que não conhecemos. Muita gente imagina que a África é um país, onde todo 
mundo é igual e todos vivem em tribos. Quando leem que há árabes por lá ou percebem, por meio das narrativas, 
como os africanos são diferentes entre si se surpreendem” (Tania Macedo).
Por conseguinte, para que a leitura do texto literário seja bem-sucedida não se pode prender no simbolismo ou 
no imaginário ao se trabalhar com a linguagem, sem os quais a literatura não existe, mas priorizar a 
especificidade da construção artística do autor, a maneira como ele trabalha a linguagem literária, a época e o 
local, corrigir o modo de olhar.
Portanto, o estudo das obras do continente africano é um meio de corrigir o desvio eurocêntrico que anos de 
colonização cultural causaram em nosso olhar, porque através estudo da literatura feita no continente africano é 
um meio para se alcançar este fim, inclusive porque é capaz de abarcar toda a complexidade e ambiguidade da 
vida.
Contudo, a literatura africana foi introduzida currículo escolar nas escolas brasileiras através de leis, orientações 
e diretrizes elaboradas pelos diferentes entes políticos (municipal, estadual e federal), e, com isso, estabelecer 
diálogos com outras literaturas, destacar hábitos, costumes e tradições, como vivem outros povos e, 
principalmente, contribuir para amenizar preconceitos e aumentar a socialização.
“Assim sendo, educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, troca de 
conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual e 
equânime”. (DCNE, 2013, p. 501).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação tem um papel importante quanto à contribuição social, nas relações sociais e na formação cultural, 
sendo que, na educação infantil uma etapa primordial para o desenvolvimento integral da criança, das relações 
sociais e do conhecimento adquiridos neste espaço contribuem para a efetivação do ensino, como também, na 
sociedade.
Ao longo dos processos históricos da Educação infantil, pois a concepção educacional era marcada por 
características assistencialista, é considerada a primeira etapa da Educação Básica e, mesmo, no inicio no 
processo ensino aprendizagem é importante desenvolver um trabalho voltado para conhecimento de diferentes 
culturas as quais contribuíram para a formação da população.
A implementação da Lei 10.639/ 2003 que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira 
abre espaço para uma vivência escolar que resgata, respeite e eleva, não somente, a cultura africana, como 
também, as demais que há no meio da população brasileira, por conseguinte permite ao professor trabalhar com 
uma variedade de produções culturais como a literatura.
A literatura como produção humana está ligada à vida social, a humanização e a transformação do homem que se 
concretiza a partir do momento que este é capaz de sentir, relacionar e conceber a sua realidade com a do outro, 
ela traz para o leitor um mundo nas quais os personagens podem compartilhar sentimentos, atitudes e posturas 
nas quais se traduzem em expectativas diante da própria realidade. 
Todavia, a literatura é o caminho para o conhecimento do mundo, dos povos, seus costumes e sua história de 
modo que professor pode trabalhar uma diversidade de gêneros literários e aprofundar o trabalho com a 
linguagem, ampliar o vocabulário, despertar a curiosidade e o interesse do aluno, cabe ressaltar que – segundo 
Lev Vygotsky  – já possui um conhecimento prévio o qual adquiriu no decorrer da vida.
Ao oferecer textos literários possibilita ampliar os horizontes, desenvolver o pensamento crítico e a 
sensibilidade, quando o aluno faz uma ligação entre o que já conhece e o novo, desperta sua atenção e passa a 
questionar aquilo que lê e observa o texto com outros olhares, sendo que a literatura afro-brasileira e africana 
permite criar um caminho para a construção de novo olhar.
Entretanto, um olhar que respeita, reconheça e valoriza as contribuições culturais, literárias e sociais africanas e 
afro-brasileiras as quais contribuíram para formação da sociedade brasileira uma vez que o trabalho com 
literatura africana e afro-brasileira favorece a troca de tradições, costumes e conhecimento através do espaço 
crítico e reflexivo como a sala de aula.  
A literatura africana e afro-brasileira utilizada como proposta didática busca valorizar e discutir os aspectos 
culturais e históricos do continente africano e do Brasil e da diversidade que permeiam o cotidiano, mas, 
principalmente, mecanismos de transformação social para a construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária nas relações culturais.
Portanto, a literatura é um dos caminhos que contribui na formação do sujeito crítico, consciente do seu papel de 
cidadão, ademais a relação entre as culturas africana e afro-brasileira não podem ser vistas apenas como história 
do passado, pois envolve riquezas diversas e novos horizontes que deve ser discutida em todas as instâncias 
sociais, não somente, na sala de aula.
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RESUMO 
O presente estudo estabelece as relações da criança com as cantigas de roda; verifica os fatores que através do 
ato de brincar e cantar levam ao desenvolvimento social, cognitivo e afetivo da criança; mostra que a 
musicalização na Educação Infantil é um estímulo e desenvolve aspectos cognitivos, afetivos e sociais; bem 
como a importância das cantigas de roda no seu desenvolvimento. As cantigas podem contribuir para a 
ampliação da aprendizagem das crianças sendo um ótimo recurso pedagógico, pois provoca, quando estimulada, 
uma expressão corporal natural, sua coordenação corporal variada e livre excelente momento para conhecer 
melhor o corpo e os movimentos corporais.

PALAVRAS-CHAVE: MUSICALIZAÇÃO; EDUCAÇÃO – INFANTIL; CANTIGAS DE RODA; APRENDIZAGEM

INTRODUÇÃO 

As cantigas de roda, também conhecidas como cirandas são brincadeiras que consistem na formação de uma 
roda, com a participação de crianças, que cantam músicas de caráter folclórico, seguindo coreografias. São 
muito executadas em escolas, parques e outros espaços frequentados por crianças. As músicas coreografadas 
são criadas por anônimos, que adaptam músicas e melodias. As letras das músicas são simples e trazem temas 
do universo infantil.
 Justificando, pode parecer curioso para alguns falar-se em brincadeiras de roda nos dias de hoje. Em tempos, 
em que estas manifestações da cultura popular espontânea estão com o seu espaço tão diminuído. Nas ruas, nas 
praças, nos quintais está mais raro de se ver ou ouvir-se das bocas infantis aquelas canções que, na simplicidade 
das suas melodias ritmos e palavras, guardam séculos de sabedoria e a riqueza condensada do imaginário 
popular.
Porém, sem estarem em alta, também não estão extintas. E configurando uma situação contrastante e quase 
contraditória – é certo que muitas vezes tendo partes omitidas ou formas esquecidas e transformadas, elas 
sobrevivem a era do computador. Talvez como um reflexo da busca do contato com a expressão genuína e 
ancestral que é, em última instância, insubstituível.
O fato é que toda esta conjuntura não altera em nada o teor valoroso intrínseco às cantigas e brincadeiras de 
roda. Elas continuam contendo símbolos fecundadores de toda a vida subjetiva, e continuam funcionando como 
pretextos maravilhosos para a criança experimentar o seu corpo, a linguagem, e para descobrir-se a si própria ao 
mesmo tempo se revelando ao outro e inserindo-se no convívio social.
Em sua obra, C.G. Jung já chamava atenção para a enorme importância das manifestações do folclore tradicional, 
apontando para a “perda irreparável” que sofrem aqueles que descartam ou desprezam as suas imagens. ( JUNG. 
Apud. FREGTMAN, 1989, p.29) em tempos em que o folclore é muitas vezes – mais do que injustamente – relegado 
a um plano inferior, ou esquecido, pela própria gente a qual ele pertence.
Observando um grupo de crianças brincando espontaneamente com estas canções, ou, mergulhando no tempo 
e nos recordando das brincadeiras de roda vivenciadas na própria infância, percebemos que algo precioso se 
processa. Trata-se de um movimento de entrega, de alegria e de intensidade vital.
Do ponto de vista pedagógico, estes jogos infantis são considerados completos: brincando de roda a criança 
exercita naturalmente o seu corpo, desenvolve o raciocínio e a memória, estimula o gosto pelo canto. Poesia, 
música e dança, unem-se em uma síntese de elementos imprescindíveis e a educação global. ( MELO, 1985) Vale 
lembrar que, a atividade lúdica constitui o aspecto mais autêntico do comportamento da criança. ( BOULCH, 
apud. LIRA) Ao brincar, a criança está correspondendo a necessidades vitais suas, dando vazão a impulsos que 
a permitem desenvolver-se como ser pleno e afirmar a sua existência singular. É um movimento que faz parte dos 
seus esforços de compreender o mundo, e que o torna capaz de lidar com problemas até complexos e que muitas 
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vezes tem dificuldade de compreender.

AS DIFERENTES CANTIGAS DE RODA E SUAS HISTÓRIAS

 Origens e mudanças regionais 

O maior desafio desse trabalho foi exatamente escrever sobre as origens e mudança regionais das cantigas de 
roda, principalmente devido às mudanças serem muitas e pelo fato de algumas terem se perdido na memória 
humana. Procurei autores que pudessem dar “pistas” para abordar esse assunto e, após algumas buscas, 
encontrei Alexina Pinto (1911) e Veríssimo de Melo (1985) que muito contribuíram com seus trabalhos  ajudando 
a resgatar alguns dados importantes para concluir a pesquisa, pois em suas obras eles listaram uma série de 
cantigas e as classificaram tematicamente. A autora Alexina Pinto elaborou sua classificação em oito partes 
distintas que são: Cantigas, Cantigas dos Pretos, Cantigas e Danças, Corêtos, Corêtos de mesa, Corêtos de 
bando de rua, Cantigas jocosas e Cantigas históricas, regionais e patrióticas. Em seu livro ela afirma que “ Uma 
história, a propósito do quadro, será narrada pelo educador; nos dias seguintes repetida pelas crianças, sem 
exigências de detalhes. Mais tarde virá o exercício de invenção de histórias, com o auxilio de outras figuras e 
respectivas canções ” (PINTO, 1911, p. 4). É possível compreendermos essa afirmação como um “passo a passo” 
para pais e professores lidarem com ensino das cantigas de roda em casa e na escola através da memorização 
da letra para depois entoá-la e então a partir de um quadro, uma figura inventar histórias e relacioná-las com as 
canções, recriando aquilo que assimilou a fim de reutilizar em outras criações. É fascinante perceber como em 
1911 essa autora já se preocupava com uma educação diferente; uma educação dinâmica com criação de 
histórias, com canções retiradas das brincadeiras de criança para ser utilizada em casa e na escola; uma 
educação que valoriza a capacidade de criação dos pequenos e o patrimônio cultural do nosso país. E o que mais 
nos deixa curiosos é descobrir que embora a prática da Educação Patrimonial seja uma discussão recente em 
nossa sociedade. Alexina Pinto já orientava os seus leitores a fazerem uso desse instrumento em suas casas e 
salas de aula. E talvez se esse “conselho” fosse atendido desde a publicação de seu livro hoje o nosso 
“discurso” sobre a inclusão dessa prática nas escolas não seria necessário e todos já estariam se beneficiando 
da grande riqueza que compõem os nossos bens culturais.
O autor Veríssimo de Melo em 1948 (1985, p.165) já escrevia:
Nota-se, aliás, no país, a tendência a utilizar os brinquedos tradicionais na educação da infância e juventude. É 
tão rico o manancial de ensinamentos condensados neles, que professores de maior visão já estão incluindo, por 
conta própria, principalmente nos jardins de infância, a boa prática desses jogos e brinquedos folclóricos, apesar 
do silêncio de nossos programas oficiais. (grifo nosso).

Embora possa ter passado setenta e dois anos desde que esse texto foi escrito ainda está muito atual, pois ainda 
vemos que somente os professores de maior visão incluem a prática de jogos, brinquedos e brincadeiras 
folclóricas em suas classes, e nossos programas oficiais  continuam em silêncio e não buscam alternativas nem 
leis para que essas práticas possam ser incluídas definitivamente no currículo escolar, permitindo que todos os 
estudantes tenham acesso à nossa riqueza cultural.
Esse foi o objetivo de Melo quando saiu a campo para pesquisar e entrevistar várias pessoas do país e reunir em 
seu livro um grande acervo de cantigas de roda que pudessem ser lidas, declamadas e cantadas por pessoas que 
ainda nem haviam nascido.
Em suas pesquisas Melo (1985, p.166) declara:
Influências de várias culturas, principalmente lusitana, africana, ameríndia, espanhola e francesa plasmaram de 
tal sorte a contextura dessa cantiga infantil, que hoje não é fácil precisar, cientificamente, onde começa a 
influência lusitana ou termina a africana ou indígena. (grifo nosso).

O simples fato das cantigas serem especificamente anônimas e as mudanças pelas quais passaram ao longo do 
tempo e nas comunidades torna ainda mais difícil afirmar a procedência de cada uma delas, e essa diversidade 
cultural carregava consigo outra dificuldade que era sua classificação. Melo (1985, p. 169) opta por seguir a 
sugestão classificatória de dois autores espanhóis e as distribui “em cinco grupos, segundo o espírito, o estado 
de ânimo de cada uma, nesta ordem: I Amorosas, II Satíricas, III Imitativas, IV Religiosas e V Dramáticas”, pois 
quando buscou organizá-las pela coreografia percebeu ser inviável porque a variabilidade era muita de grupo 
para grupo, de bairro para bairro.

 O QUE VEM A SER CANTIGAS DE RODA

Cantigas de roda são um tipo de canção popular, que esta diretamente relacionada com a brincadeira de roda. A 
prática é comum em todo o Brasil e faz parte do folclore brasileiro. Consiste em formar um grupo com várias 
crianças, dar as mãos e cantar uma música com características próprias, como melodia e ritmo equivalentes à 
cultura local, letras de fácil compreensão, temas referentes à realidade da criança ou ao seu universo imaginário 
e geralmente com coreografias.
Elas também podem ser chamadas de ciranda, e têm caráter folclórico. Esta prática, hoje em dia não tão presente 
na realidade infantil como antigamente devido às tecnologias existentes, é geralmente usada para entretenimento 
de crianças de todas as idades em locais como colégios, creches, parques, etc.
Há algumas características que elas tem em comum, como por exemplo a letra. Além de ser uma letra simples de 
memorizar, é recheada de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da música uma brincadeira. Muitas vezes fala 
da vida dos animais, usando episódios fictícios, que comparam a realidade humana com a realidade daquela 
espécie, fazendo com que a atenção da criança fique presa à história contada pela música, o que estimula a sua 
imaginação e memória. São melodias simples, tonais, com âmbito geralmente de uma oitava e sem modulações. 
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O compasso mais utilizado é o binário, porém não raramente também o ternário e o quaternário. São os casos das 
músicas “A barata diz que tem”, “Peixe vivo”, ‘Roda Pião”, “Escravos de Jó”, “Rosa Juvenil”, ‘O Cravo e a Rosa”, 
“Ciranda-Cirandinha”, “Atirei o pau no gato” e “Sapo Jururu”.
Em outros casos, algum objeto cria vida, ou fala-se de amor que para as crianças é representado principalmente 
pelo casamento, já que o exemplo mais próximo delas é o dos pais. Há ainda as que retratam alguma história 
engraçada, divertida para as crianças. Contudo, não podemos deixar de destacar as cantigas que falam de 
violência ou de medo. Apesar de ser um tema da realidade da criança, em algumas cantigas ele parece ser um 
estímulo à violência ou ao medo. Atualmente algumas canções vêm sendo alteradas por pessoas mais 
preocupadas com a influência das músicas na mente infantil.
Não há como detectar o momento em que as cantigas de roda, já que além de terem autoria anônima, são 
continuamente modificadas, adaptando-se à realidade do grupo de pessoas que as canta. São também criadas 
novas cantigas naturalmente em qualquer grupo social.
De acordo com Cascudo (1988), autor que se destaca pelo seu brilhante estudo e grande empenho a respeito do 
assunto, as cantigas de roda tem caráter constante. “(...) apesar de serem cantadas uma dentro das outras e com 
as mais curiosas deformações das letras, pela própria inconsciência com que são proferidas pelas bocas 
infantis.”(ibid., p 676). Elas são transmitidas oralmente abandonadas em cada geração e reerguidas pela outra 
“numa sucessão ininterrupta de movimento e de canto quase independente da decisão pessoal ou do arbítrio 
administrativo.”(ibid., p. 146).
Como podemos confirmar é de acordo com a sua utilização pelas crianças que a cantiga vai se tornando popular. 
As cantigas hoje no Brasil têm origem europeia e indígena, mais especificamente de Portugal e Espanha. Não é 
notável, porém, esta origem, pois as mesmas já se adaptaram tanto ao folclore brasileiro que são o retrato do 
país.
As cantigas de roda são de extrema importância para a cultura de um local. Através dela dá-se a conhecer 
costumes, cotidiano das pessoas, festas típicas do local, comidas, brincadeiras, paisagem, flora, fauna, crenças, 
dentre muitas outras coisas. O folclore de determinado local vai sendo construído aos poucos através não só de 
cantigas de roda, mas também de histórias populares contadas oralmente, cantigas de ninar, lendas, etc. 
Normalmente tem origens antigas e muitas versões de suas letras, pois vão sendo passadas oralmente pelas 
gerações.
As letras das canções podem sofrer variações regionais, comuns em manifestações de transmissão oral. “ a 
dança de roda parece ter sido a matriz de muitas outras danças, já que foi a partir de sua coreografia, das suas 
variações, dos passos laterais, das mãos dadas aos pares, da elevação das mãos, que foram sendo gerados os 
outros gêneros coreográficos, desde a Idade Média, atravessando a Renascença, até chegar às valsas, polcas e 
mazurcas”, explica Jose Alberto Sardinha.
“O folclore inclui nos objetos e fórmulas uma quarta dimensão sensível ao seu ambiente”( CASCUDO,2001, p. 
240).
As brincadeiras de roda ajudam a sociabilizar e desinibir as crianças, uma vez que exigem o olhar frente a frente, 
o toque corporal, a exposição, pois em muitas delas cada um deve se apresentar no centro da roda. Auxiliam no 
desenvolvimento da expressão corporal, senso rítmico e organização coletiva. São também um dos elementos 
importantes para a integração e o lazer infantil.
CANTIGAS E BRINCADEIRAS DE RODA E O FOLCLORE 
As  Cantigas de roda integram o conjunto das canções anônimas, que fazem parte da cultura espontânea, 
decorrente da experiência de vida de qualquer coletividade humana. Elas se dão numa sequência natural e 
harmônica com o desenvolvimento humano. 
Em um artigo de sua autoria, Godinho (1996) ao citar as Cantigas de roda, reflete: 
"...Quem é esta que me estimula a sair deste mesmo colo e a buscar o mundo lá fora arriscando mais um 
rompimento, me oferecendo a chance de partilhar com os outros iguais a mim..." (GODINHO, 1996) 
Segundo Câmara Cascudo (1988) , as Brincadeiras de roda referem-se a brincadeiras do folclore dançadas ou 
cantadas apresentando melodias e coreografias simples. Grande parte delas se apresentam com os participantes 
se colocando em roda e de mãos dadas, mas existem também variações, como os brinquedos de roda assentada, 
de fileira, de marcha, de palmas, de pegar, de esconder, incluindo também as chamadas para brinquedos e as 
cantigas para selecionar jogadores. As rodas infantis que se apresentam no Brasil - e que são o foco deste 
trabalho - têm origem portuguesa, francesa e espanhola. Porém com a força do cantar e ouvir, abrasileiraram-se 
muitos destes cantos, sendo eles hoje tão nossos como se aqui nascidos. 
Ainda de acordo com Cascudo (1988), em relação às outras modalidades de canções populares, as Cantigas e 
Brincadeiras de Roda se destacam pela sua constância "(...) apesar de serem cantadas uma dentro das outras e 
com as mais curiosas deformações das letras, pela própria inconsciência com que são proferidas pelas bocas 
infantis." (ibid., p 676 ) Elas são transmitidas oralmente abandonadas em cada geração e reerguidas pela outra 
"numa sucessão ininterrupta de movimento e de canto quase independente da decisão pessoal ou do arbítrio 
administrativo." (ibid., p. 146 ) 
As manifestações folclóricas nascem dos impulsos criadores, tanto individuais como coletivos. O folclore é 
adversário do número em série, do produto estampado e do padrão patenteado. De mão-em-mão, de 
boca-em-boca ele se faz: cada um improvisa, recria, deixa a sua marca, introduz novos padrões. 
Assim, a música folclórica é aquela que se transmite e se preserva oralmente, expandindo-se por isso com toda 
a naturalidade, e possuindo uma aceitação coletiva. Ela diferencia-se da música chamada erudita por nela não ser 
procurado o rebuscamento ou o aperfeiçoamento de forma intencional, e, da música chamada popular, por não 
ser produzida em série ou ter destinação comercial. Em sua simplicidade, a música folclórica torna-se mais 
autêntica e espontânea, e assume um poder de comunicação e uma ressonância imediata no espírito do povo que 
a pratica. (LAMAS, 1992, p. 15, 16) 
Enquanto criação artesanal e comunitária, a música folclórica está condicionada a padrões aceitos por todos, 
sendo-lhe uma característica peculiar a adaptação às circunstâncias. Assim, é comum por exemplo, que uma 
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mesma melodia sofra as mais variadas deformações, e apresente diversas versões, podendo também ser 
encontrada ao mesmo tempo numa Cantiga de roda infantil e numa dança de adultos num terreiro fetichista. Em 
geral, pode-se dizer que a música folclórica não é executada independentemente, ela se condiciona a algum fim, 
pois atende às necessidades do ambiente onde se propaga. (ibid.)  
Segundo Camera Cascudo, "O folclore inclui nos objetos e fórmulas uma quarta dimensão sensível ao seu 
ambiente" (CASCUDO,1988, p.334 ) . O seu valor ultrapassa largamente o ângulo do funcionamento racional, 
compreendendo muito mais, uma afirmação ou ampliação do emocional. Assim, as suas manifestações 
conformam a "fisionomia espiritual das gentes" (BRANDÃO e MILLECO, 1992, p.21) e, se esquecidas ou 
desprezadas, "(...) os povos acabam perdendo a consciência do seu próprio destino." (ibid.). 
Em contrapartida, a oportunidade de reviver, experimentar, ou lembrar as manifestações do folclore, implica em 
entrar em contato com forças vitais ancestrais e também em reviver conteúdos arquetípicos que estão na base 
da construção da identidade dos povos. 
Segundo Menezes, 
"(...)A identidade quer pessoal, quer social, é sempre socialmente atribuída, mantida e transformada (...)O 
processo de identificação é um processo de construção de imagem. e o suporte fundamental é a memória, 
através da qual se obtém informações, conhecimentos, experiência e, por isso mesmo, a possibilidade de dar 
lógica, sentido e inteligibilidade aos vários aspectos da realidade." (MENEZES, apud. GARCIA, SOUZA e SILVA e 
FERRARI,1989, p. 14) 
Assim, ocorre que, cantando e dançando no grupo de brincadeiras, a criança traz elementos do passado da 
humanidade para o seu presente, "A partir da vivência deste passado relacionado aos conteúdos do seu 
presente, encontra-se em condições de projetar o seu futuro" (ibid, p.15 ) 
"Neste processo a criança tem a possibilidade de transformar o desconhecido em conhecido, o inexplicável em 
explicável, e reforçar ou alterar o mundo. Pode levantar questões, discutir, inventar, criar, transformar ." (HELLER, 
apud. ibid. p.14 )

 O PAPEL DA CRIANÇA NA CANTIGA DE RODA

No texto compreende-se o termo “papel” como habilidade e/ou ação que a criança desempenha na cantiga de 
roda, isto é um maior ou menor destaque na participação das diferentes brincadeiras.
Conforme a experiência profissional das acadêmicas na área da Educação Infantil, verifica-se que as canções 
infantis estão muito presentes, mas as cantigas de roda não são utilizadas pelas professoras com seus gestos e 
ações. Ou seja, neste sentido parece que se perdeu um pouco a tradição oral, popular, que os adultos passavam 
às crianças de geração em geração. Como exemplo, cita-se o caso da cantiga  Atirei o pau no gato. As crianças 
fazem uma formação de roda e, na hora em que se fala “miau”, todas devem se abaixar.
Segundo Novaes (1986, p. 7), “o brinquedo ou cantiga de roda é uma modalidade de jogo de grande valor 
educativo que inclui: tradição, música e movimento, muito utilizado para programas de recreação, como sendo 
um ótimo agente socializador.”
A autora explica que as cantigas de roda são indicadas para crianças de quatro a sete anos de idade, pois o 
interesse por brinquedos coletivos começa, normalmente, aos quatro anos. Na Educação Infantil, antes dessa 
idade, algumas vezes a criança já tem contato com a música por meio das canções infantis e cantigas diversas, 
mas há pouca formação de roda. As cantigas são apropriadas para facilitar a interação entre as crianças e, até 
mesmo, para minimizar a timidez, a agressividade e a prepotência. (NOVAES, 1986).
Conforme Melo (apud BONA, 2006, p.42), a brincadeira de roda,
[...] é brincadeira completa, sob o ponto de vista pedagógico. Brincando de roda, a criança exercita o raciocínio e 
a memória, estimula o gosto pelo canto, desenvolve naturalmente os músculos aos ritmos das danças ingênuas. 
As artes da Poesia, da Música e da Dança uniram-se nos brinquedos de rodas infantis, realizando a síntese 
magnífica de elementos imprescindíveis à educação escolar.

De acordo com Novaes (1986), o trabalho com cantigas de roda necessita de um planejamento anterior bem 
estruturado, levando-se em conta o número de participantes, o local onde a atividade será realizada, as condições 
climáticas e a observação do desenvolvimento das crianças.
Este planejamento tem como característica a flexibilidade e o trabalho gradativo. Deve-se iniciar com as cantigas 
de roda mais fáceis, como Atirei o pau no gato, em que todos participam ativamente, e depois  passar para as 
cantigas mais difíceis, ou em que uma criança seja destaque e as outras tenham ações de menor realce.
No último caso descrito acima, a autora adverte que, ao exercer papel de destaque, a criança terá de desenvolver 
iniciativa, autonomia, observação, raciocínio lógico, entre outras habilidades, enquanto os demais participantes 
deverão esperar a sua vez de atuar, aprender a cooperar, ter atenção, etc.
Todas as crianças devem experimentar tanto o papel principal de destaque quanto o papel de menor realce, para 
que a ação educativa seja completa. Além disso, é preciso contemplar também atividades rápidas, moderadas e 
lentas, que são importantes para o desenvolvimento dos aspectos motores-corporais, realizadas por meio de 
exercícios físicos que lhes são proporcionados (NOVAES, 1986).
No trabalho com as cantigas de roda, cabe ao professor apresentar aos pequenos letra e música, para que 
possam conhecê-las e memorizá-las, bem como ensinar-lhes todos os passos da atividade.
Quando o professor participa junto às crianças das cantigas de roda, a interação enriquece o processo, pois o 
educador acaba sendo o companheiro mais experiente, que possui maior conhecimento das reações do grupo e 
de cada criança em particular.
Basicamente existem dois tipos de temperamentos infantis: a criança tímida e a dominadora. Conforme Novaes 
(1986, p. 9 ):
[...] Assim, a uma criança tímida não se deve forçar nem impor situações. Pela ação do grupo sentir-se-á impelida 
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a fazer movimentos que são idênticos para todos e, mais tarde, pela repetição do brinquedo e um maior 
conhecimento de seus coleguinhas, mais encorajada, enfrentará situações de destaque.
  
Para Novaes (1986), a criança dominadora, que sempre ambiciona o papel principal, tem que participar das 
cantigas de roda, utilizando os brinquedos de ação conjunta, para que se sinta parte de um todo ao realizar 
movimentos comuns para o grupo.
Em outro momento, a criança dominadora receberá o papel principal, mas deve respeitar quando outras crianças 
o tiverem. Ela poderá até se revoltar quando outra criança estiver exercendo o papel principal e ela tiver que 
assumir o papel de menor realce. Às vezes, chega a abandonar a brincadeira e não participa mais. Neste 
momento, não deve se prestar atenção a ela, pois, mais tarde terá interesse em participar e voltará por si mesma 
à brincadeira de roda, controlando seus impulsos e aprendendo a respeitar as regras do jogo.
Assim, desde pequenas, as crianças aprenderão a viver em âmbito coletivo, controlando seus impulsos e 
seguindo regras que são coletivas, respeitando seus amigos. Devem conviver harmoniosamente em sociedade e 
receber uma verdadeira lição de vida sobre o respeito, a união e o conhecimento de seus limites, bem como os 
direitos dos outros. (NOVAES, 1986).
As cantigas de roda fazem parte do patrimônio folclórico, são provenientes de diversas origens ( indígena, 
portuguesa e africana) e elementos que contribuíram para a formação da cultura brasileira.
[...] Deve, para muitos, causar estranheza que a letra de vários brinquedos de roda, assim como as quadrinhas 
neles citadas, não exprimam pensamento puramente infantil. Como já dissemos provieram, também, de 
folguedos, jogos e danças que realizavam nos salões e nos quais tomavam parte moças e rapazes de nossa 
sociedade. (NOVAES, 1986, p. 10 ).
       
Isto se reflete nas canções e cantigas de roda que, em sua maioria, são de autoria antiga. Uma reformulação das 
cantigas trabalhadas nas escolas, como composição de novas músicas que exprimissem uma linguagem 
puramente infantil e atual, ajudaria a criança a compreender melhor o ensino musical.    
  
  
 O QUE CANTAR? COMO CANTAR?
É importante que no repertório musical da pré-escola conste a canção folclórica, especialmente da região, além 
de outras bem fáceis, sejam populares ou mais elaboradas.
Na escolha das primeiras canções, deve-se partir do conhecido para o desconhecido. Começar com canções 
simples e conhecidas, como por exemplo, Marcha Soldado ou cai-cai balão.
As crianças gostam da música com letras curtas e engraçadas, que lembrem coisas do seu mundo e que tenham 
rima. Ex.: canções que falam dos animais ( e seus diferentes barulhos), dos elementos da natureza, de 
brinquedos, de transportes ( e seus diferentes barulhos), dos personagens de uma história, do que acontece com 
outras crianças... Enfim, dos fatos que lhes despertam a atenção no momento.
As canções simples, com frases e sons repetidos, agradam muito, pois são facilmente aprendidas,. A criança 
acha graça e adora repetir barulhos, como por exemplo, o tch, tch, tch do trenzinho, o firim-fin-fin da corneta, o 
au-au au do cachorro,o plam-plam do tambor, etc.
´
E recomendável utilizar músicas que mencionem o nome das crianças, pois favorecem o sentimento de 
identidade e a socialização. Elas ficam contentes e interessadas ouvindo seus nomes pronunciados nas músicas.
Canções que estimulam a fantasia e a imaginação são adequadas, pois a criança de 4 a 6 anos encontra-se no 
período simbólico, no qual a fantasia se mistura com a realidade.
Músicas folclóricas são indicadas, pois refletem a vida e os sentimentos do povo. O tema das cantigas de roda e 
brinquedos cantados tem relação direta com a vida da criança. Suas belas melodias favorecem a dramatização e 
satisfazem o desejo de imitação e repetição que as crianças possuem.
A criança desde pequena é influenciada pelas músicas divulgadas pelos meios de comunicação. Assim, o 
repertório musical na escola pode incluir tanto cantigas folclóricas, quanto as canções conhecidas através da 
rádio e da televisão que possam ser adaptadas.
O importante é que o tema tenha significado para a criança: que estimule seu interesse, sua curiosidade, fantasia 
ou imaginação. Que realmente agrade a criança favorecendo o seu desejo de movimentação, repetição e, mesmo, 
invenção de novas músicas.
Antes de ensinar a música o professor deverá cantá-la várias vezes, sozinho, com bastante movimentação, para 
que as crianças possam apreciar a melodia e senti-la de forma global.
Nesse momento espontaneamente, as crianças poderão cantar junto com o professor. Mas, somente após esta 
etapa, deverão ser estimuladas a acompanhá-lo.
Mais tarde o professor proporá cantar sozinho frase a frase, que as crianças repetirão em seguida, em coro. 
Quando as crianças já estiverem dominando a letra, a música volta a ser cantada globalmente.
Esta etapa deverá se repetir várias vezes, até as crianças conhecerem bem a letra. Só então elas estarão prontas 
para cantar a música por inteiro.
É fácil perceber que as crianças dominam, em primeiro lugar, o ritmo, depois a melodia e, por último, a letra da 
música. Se após dois ou três ensaios, a canção não sair direito, é sinal de que é muito difícil ou não atendeu ao 
interesse das crianças. Portanto deve ser repensada.
Desde que tenham aprendido facilmente as canções anteriores, as crianças sentem-se estimuladas a aprender 
novas canções. É o entusiasmo do professor que desperta o interesse das crianças e não a qualidade de como 
canto.
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As cantigas de roda assim como a musicalização contribuem para o desenvolvimento infantil atuando no cérebro 
da criança, e no aprimoramento de habilidades motoras e da linguagem, bem como colabora nos aspectos 
culturais e sociais, no desenvolvimento e aperfeiçoamento da socialização, no processo de alfabetização, 
favorece o aspecto cognitivo, a capacidade inventiva, a expressividade, a coordenação motora e o tato fino, 
assim como a percepção sonora, a percepção espacial, o raciocínio lógico e matemático, a estética e muito mais.
A música faz parte da vida de todos os seres humanos, às vezes não tão bem exposta como deveria, mas no 
mundo em que vivemos, em que a venda e o lucro são mais importantes do que qualquer outra coisa, não é de se 
surpreender, por isso desde pequenos precisamos, nós educadores que zelamos por uma educação de 
excelência para todos, fornecer o que há de melhor elaborado pela humanidade.
Quando frequentamos uma instituição educativa, percebemos que as músicas fazem parte da rotina dos alunos, 
mas muitas vezes não são utilizadas como algo importante para a formação dos indivíduos, pois servem para 
acalmar os alunos nas refeições, na hora de fazer filas e assim por diante. Acreditamos que muito mais que isso, 
muito mais que uma atividade extra e sem propósito, a música deve ser fornecida aos alunos como possibilidade 
de impulsionar o desenvolvimento cultural, a sensibilidade, os trabalhos em grupo, a disciplina, a concentração, 
a desenvoltura e a criatividade. Em muitos casos somos nós, professores, que podemos fornecer as máximas 
elaborações humanas aos nossos alunos, pois a vivência de muitas crianças está registrada ao que a mídia 
transmite e nem sempre são adequadas e apropriadas para elas. 
Este trabalho discute a música como ferramenta pedagógica na educação infantil e teve como seu problema 
entender os aspectos favoráveis que o ensino de música pode proporcionar às crianças da Educação Infantil, 
perceber as formas de interação da música com os demais eixos de trabalho, ou seja, como a música pode 
auxiliar em diversas atividades pedagógicas na educação infantil. O objetivo geral da pesquisa foi analisar as 
contribuições que o ensino de música pode proporcionar no desenvolvimento das crianças na educação infantil 
e a forma como é usada pelos educadores que atuam nesta faixa etária e como objetivos específicos: verificar a 
importância do aprendizado de música na socialização e aprendizagem, conhecer a dinâmica do ensino de 
música nas escolas, perceber as formas de interação da música com os demais eixos de trabalho nesta fase da 
escolarização e analisar as contribuições que o ensino de música pode proporcionar no desenvolvimento das 
crianças na educação infantil.

REFERÊNCIAS
CASCUDO, Camara - Dicionário do Folclore Brasileiro. 
Editora Itatiaia. Belo Horizonte, MG, 1988. 
Fonte: GASPAR, Lúcia. Brincadeira de roda. Pesquisa escola Online, fundação Joaquim Nabuco, recife. 
Disponível em: < http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar >, Acesso em: 28 março 2020
FREGTMAN, Carlos D. - Corpo, Música e Terapia. 
Editora Cultrix, São Paulo, SP, 1989.  
GARCIA, SOUZA E SILVA e FERRARI, Maria A.L., Maria A.S., Sônia C.M. - Memórias e Brincadeiras na Cidade de 
São Paulo nas Primeiras Décadas do Séc. XX. Cortez Editora. São Paulo, SP. 1989. 
GODINHO, Márcia - A Música de Uma Vida Inteira. 
in Boletim da SBGG- RJ - n.12.Rio de Janeiro, RJ 1996. 
JUNG, Carl G. - Mandala - Bilder aus dem Unbewusten. 
Walter Verlag. Freiburg in Breigau, Olten 1987. 
LAMAS, Dulce M. - A Música de tradição oral (folclórica) no Brasil. 
Publicação CBAG. Rio de Janeiro, RJ 1992. 
, Veríssimo de . Folclore Infantil. 
Ed. Itatiaia, Belo Horizonte, MG, 1985. 
MILLECO, Luis A. - O Lado Oculto do Folclore Brasileiro. 
Livraria Atheneu, Rio de Janeiro, RJ, 1987. 

NOVAES, Íris Costa. Brincando de roda. 2.ed.Rio de Janeiro: Agir, 1986. 258p.
PEDERIVA, PATRÍCIA Lima Martins e Tristão, Rosana Maria. Música e Cognição. Ciências & Cognição; Ano 03 Vol. 
09. 2006.

PINTO, Alexina de Magalhães. Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares. Biblioteca Infantil, Collecção 
ICKS. _ Serie A.Typ. Ailland, Alves & C.ª. 1911

58



Revista Exatto Educacional
Grupo Exatto Educacional
Rua República do Iraque,40
Salas 302 a 305 - Jd Oswaldo Cruz 
CEP 12.216 -540 - SJC - SP


