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EDITORIAL
O Prazer da Leitura 

A leitura é muito importante em nossa vida, pois por meio dela nos tornamos 
bons leitores, escritores e interpretadores.
Aquele que lê,  pode viajar no texto, soltar a imaginação e conhecer lugares 
distantes, através do livro.
Ter o hábito de ler possibilita que nos expressemos e dialoguemos corretamen-
te, além de nos permitir interagir com outros leitores.
A leitura permite que possamos conhecer novas palavras e irmos em busca de 
seu significado.
Temos muitas oportunidades para pegar um livro e "devorá-lo" para chegar ao 
desfecho final. 
Como fazer isso?
Bibliotecas são fontes inesgotáveis para adquirir conhecimento! A escolha do 
livro, depende de qual assunto nos interessamos, acredito que bons livros 
sempre tragam um aprendizado, uma reflexão. 
Quanto mais nos entregamos às leituras, maior a possibilidade de sucesso 
profissional,  pois quem lê discute vários assuntos, sabe colocar as palavras 
nos devidos lugares, interpretam com facilidade  e sempre  buscam aperfeiçoa-
mento. 
Mediante as reflexões apresentadas é sempre importante sugerir  que leiam 
sempre,  pois  aquele que não lê, estará  fadado a ignorância diante dos 
intelectuais. 

Boa leitura!

Maria Ap. A. Santana.
Professora Ensino Fundamental  e Médio
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MERITOCRACIA E EQUIDADE COM
BASE NO DOCUMENTÁRIO 
“PRO DIA NASCER FELIZ”

RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 
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de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 

de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 

de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 

de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 

de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 

de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 

de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a Meritocracia e a Equidade no sistema escola brasileiro, tendo 
como base o documentário “Pro dia nascer feliz”, que, apesar de ter sido produzido no ano de 2005, ainda hoje 
serve como uma analogia da educação no Brasil, pois percorre algumas regiões do país e demonstra suas 
peculiaridades e seus diversos contextos sociais, culturais e econômicos, sob a ótica da realidade de quem 
vivencia a educação, como professores, escolas, famílias e alunos.

Palavras-chave: Meritocracia. Equidade. Avaliação. Educação. 
INTRODUÇÃO

A igualdade de oportunidades meritocráticas e de equidade baseiam-se na oposição da igualdade formal de 
oportunidades contra a discriminação formal e arbitrária. A meritocracia e a equidade exigem que as posições e 
os bens sejam distribuídos unicamente de acordo com o mérito individual. 
Este artigo inicialmente apresentará um breve resumo do filme-documentário de João Jardim, produzido em 
2005, que contextualiza a educação no Brasil apresentando os diversos aspectos sociais, econômicos e culturais 
da educação no Brasil, que servirá como um preâmbulo para o estudo deste artigo.
O filme foi um grande marco para a visão que se tinha da educação no país, pois desmistificou a verdadeira 
aparência da realidade dos estudantes e chocou, ao mesmo tempo que emocionou, pela apropriada visão com 
que relatou a vida escolar de alguns jovens.
Após esta apresentação o artigo seguirá analisando os aspectos da meritocracia e da equidade na educação, 
discorrendo sobre os tipos de seleções e avaliações de alunos existentes.
As instituições educacionais são consideradas uma pedra angular para o estabelecimento de uma sociedade 
meritocrática. Elas supostamente servem a duas funções: uma função educacional que promove o aprendizado 
para todos e uma função de seleção que classifica os indivíduos em diferentes programas e, em última instância, 
posições sociais, baseadas no mérito individual. 
Foi estudado então, como a função de seleção se relaciona com o suporte para práticas de avaliação conhecidas 
por prejudicar versus beneficiar estudantes de status mais baixo, através dos princípios de justiça percebidos 
subjacentes a essas práticas. Estudou-se também duas práticas de avaliação: a avaliação normativa centrada no 
ranking e na comparação social, conhecida por dificultar o sucesso dos estudantes de status mais baixo e a 
avaliação formativa, focada em aprendizado e melhoria, conhecida por beneficiar alunos de status inferior. A 
avaliação normativa geralmente é percebida como confiando em um princípio de equidade, com recompensas 
sendo alocadas com base no mérito e, portanto, devem aparecer como positivamente associadas à função de 
seleção. A avaliação formativa é geralmente percebida como confiando na justiça corretiva que visa garantir a 
igualdade de resultados considerando as necessidades dos alunos, o que o torna menos adequado para a função 
de seleção. De acordo com os diversos autores analisados, os resultados mostraram que acreditar que a 
educação se destina a selecionar os melhores estudantes, preveem positivamente o apoio à avaliação normativa, 
através do aumento da percepção de sua dependência da equidade e prevê negativamente o apoio à avaliação 
formativa, através da percepção reduzida de sua capacidade de estabelecer justiça corretiva.
Na maioria das sociedades ocidentais, as instituições educacionais são percebidas como um mecanismo para a 
justiça social. Ao proporcionar oportunidades iguais, acredita-se que a educação contribua para atribuir 
indivíduos às posições acadêmicas e sociais que correspondem às suas aptidões e motivação, 
independentemente da riqueza, dos antecedentes ou da posição social da família. No entanto, a OECD (2013) 
revela que pesquisas mostram que a educação não consegue cumprir esse papel de "equalizador", já que os 
antecedentes sociais dos alunos e alunos ainda preveem fortemente a sua obtenção educacional. Essas 
tendências estatísticas mostram que o ideal de uma seleção meritocrática ainda não foi alcançado. Propomos 
que, atribuindo à educação, a função de selecionar os estudantes mais meritantes possa participar ironicamente 
na reprodução das desigualdades sociais. Mais precisamente, no presente estudo, investigamos como a crença 

de que a função das instituições educacionais é a de selecionar estudantes prediz o suporte para diferentes tipos 
de práticas de avaliação conhecidas como mais ou menos favoráveis aos desfavorecidos, através de crenças 
correspondentes em princípios de justiça.
Este trabalho é baseado em artigos publicados em revistas nacionais, internacionais e artigos de bibliotecas 
digitais. Os artigos relacionados à meritocracia e equidade, além da educação, são apresentados nesta revisão. 
Muitos artigos foram publicados sobre estes temas na literatura que foi pesquisada nos últimos anos, sugerindo 
que se trata de um domínio cada vez mais investigado dentro deste campo de conhecimento.

BREVE RESUMO DO DOCUMENTARIO “PRO DIA NASCER FELIZ” E SUA RELAÇÂO NA MERITROCACIA E 
EQUIDADE

O filme-documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, produzido no ano de 2005 e dirigido por João Jardim, apresenta a 
realidade da educação brasileira por meio do olhar de professores e alunos, entre os meses de abril de 2004 até 
outubro de 2005. 
Apesar do curto período de tempo do documentário, vê-se nele instituições escolares com pouca ou nenhuma 
estrutura, carência de professores, ausência de valorização de profissionais atuantes na educação brasileira, 
estudantes completamente desinteressados pelo que possam aprender e apreender e um enorme fosso entre as 
camadas sociais, que geram cada vez mundos paralelos convivendo em um mesmo espaço de tempo e lugar. 
Estes são somente alguns dos problemas que podem ser reconhecidos no transcorrer do filme, mas que, mesmo 
com o transcorrer dos anos, são ainda integrantes da vida escolar de vários locais no país.
Por isso, é muito difícil falar em meritocracia e equidade em um país de dimensões continentais e de regiões tão 
díspares como o Brasil. Têm-se a impressão da existência de diversos países dentro de um mesmo país, de tão 
grande que são os contrastes.
O filme começa no Estado de Pernambuco, em um município de seu interior, onde duas jovens que, apesar de 
todas as adversidades pelas quais passam, não desistem do aprendizado, ainda que todos os dias tenham que 
enfrentar a dura realidade de suas vidas. O colégio que frequentam é distante de suas moradias e o transporte de 
que precisam para se locomover, um ônibus, está quase sempre com defeito. Isso quando não chegam na escola 
e se veem obrigadas a retornar para casa sem aula pela ausência de professores.
Alia-se a isso o descaso dos professores, que não acreditam quando uma redação está bem escrita e dão nota 
baixa, imaginando que não foi feita por uma das meninas, que é mante da leitura e de poesias.
Em outra região do país, a sudeste, em um colégio no Rio de Janeiro, mais precisamente na periferia do 
município, o problema maior é o alto índice de criminalidade, que afeta não somente as aulas, como também a 
todos os moradores.
Muitos jovens do local se entregam cedo à vida no crime, desmotivados pela desigualdade social latente a qual 
são obrigados a conviver desde bem cedo.
Os educadores sentem que não conseguem fazer nenhum tipo de progresso para que a vida dos alunos melhore 
em função do aprendizado que podem conseguir na escola. A vida em sala de aula é tão estressante que muitos 
precisam de acompanhamento psicológico para conseguir exercer a sua função e sonham cedo com a 
aposentadoria. E, na visão dos alunos, o estudo não possui nenhum objetivo para que possam alcançar uma vida 
igualitária e segura, o que os deixa revoltados contra o sistema.
Ao final do ano escolar, permeia a dúvida que o sistema educacional atual interpõe: como passar de ano alunos 
que não aprenderam nada durante um ano inteiro? Mas se não aprová-los, isso não geraria mais desmotivação? 
A aprovação automática surge então, como resposta para um sistema que não se dispõe a responder a qualquer 
tipo de indagação concreta. É mais fácil que passem para as próximas séries e que obtenham seus diplomas. 
Mesmo que as custas de uma aprendizagem falha e inconsequente. Que forma analfabetos funcionais, pessoas 
incapazes de compreender simples escritos.
Mas as realidades são díspares. Na mesma região sudeste, no município de São Paulo, e até mesmo no Rio de 
Janeiro, porém no filme é na escola do primeiro que pode-se conhecer a educação da elite do país. São jovens 
que focam suas vidas em tirar boas notas e ingressar em uma universidade de renome. Não precisam se 
preocupar com questões que atormentam outros jovens de classes sociais diferentes, como a própria 
sobrevivência. 
Estes jovens despreocupados podem se permitir questionamentos filosóficos como o motivo da vida, a 
existência de um deus único ou mesmo seu lugar no mundo. Diferentemente de outros que pensam em como 
sobreviver a mais um dia. 
Porém, são todos jovens e mesmo em suas desigualdades, aspiram por um lugar melhor no mundo e vivenciam 
seus medos e suas ansiedades. 
O filme visita um fato que a maioria dos brasileiros desconhece, que é a nossa desigualdade enquanto povo, 
demonstrando as dificuldades que os educadores encaram todos os dias, na tentativa de estimular os alunos a 
não abandonarem a vida escolar, apesar dos traumas motivados pela injustiça e pobreza. 
Mas ao mesmo tempo, aponta jovens interessados e com vontade de aprender, mas que mesmo com suas 
moradias em locais difíceis, conseguem estudar em escolas que muitas vezes não têm nem alimentos para 
oferecer a seus estudantes e em muitos casos até mesmo a higiene é deficiente.

AS DUAS FUNÇÕES DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Ao longo de seu processo de modernização, a maioria dos países industrializados expressou regularmente 
preocupações sobre o estabelecimento de uma sociedade justa. Coimbra (1989) e Biachetti & Barone (2018) 
revelam que uma questão central foi como reconciliar o compromisso com a igualdade e a existência de uma 
sociedade estratificada. Na verdade, assim que a igualdade de todos os seres humanos se tornou um valor 
fundamental, a necessidade de encontrar uma maneira justificável de diferenciação entre os indivíduos também 

RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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surgiu. A solução que foi predominantemente aprovada no mundo ocidental foi a de atribuir posições sociais 
baseadas em características que pareciam naturalmente distribuídas entre indivíduos: habilidades, ambição e 
esforços. Neste contexto, as instituições educacionais receberam um papel crucial. Elas se tornaram o lugar 
onde essas diferenças individuais poderiam ser estimadas e certificadas, dependendo de métodos de avaliação 
ao invés de diferenças de base social. Assim, as credenciais educacionais, como notas, certificados e diplomas, 
tornaram-se cada vez mais um passe para acessar diferentes posições sociais. No entanto, Santos & Toniosso 
(2014) e Oliveira Morais & Dourado (2017) observaram que, fazendo eco do paradoxo entre igualdade e 
diferenciação, as instituições educacionais cumprem duas funções principais, a saber, uma função educativa e a 
outra de seleção, cuja articulação pode precisar de atenção especial.

A educação em massa, que é um padrão na maioria dos países ocidentais, oferece igualdade de oportunidades a 
todos os indivíduos e visa desenvolver o potencial de cada aluno. As instituições educacionais desempenham 
assim uma função educacional na medida em que equipam todos os alunos com conhecimentos, habilidades e 
capacidades de aprendizagem. Conforme afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "todos têm 
direito à educação", e as instituições educacionais devem salvaguardar este ideal. Na prática, nas sociedades 
ocidentais, o ensino fundamental é obrigatório e as escolas públicas oferecem acesso gratuito a todos. Santos 
(1994) revela que as escolas asseguram assim que os indivíduos dominem os conhecimentos básicos e as 
competências consideradas necessárias para participar da sociedade. Esta função educacional é percebida, de 
acordo com os estudos de Perigotto (2000) e Amancia (2016), como uma forma de fomentar a mobilidade social 
por meio da democratização do conhecimento e do aumento da competência e espera-se que a educação 
expanda as oportunidades de todos e garante que o talento não seja desperdiçado.
Além das habilidades e conhecimentos de ensino, a educação também possui uma função de seleção. O ensino 
obrigatório torna as oportunidades disponíveis para todos no início, mas os indivíduos são treinados para 
diferentes posições sociais. De fato, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico – OCDE (2013), os sistemas educacionais são divididos em diferentes tipos de 
programas, alguns mais profissionais e outros mais acadêmicos. Embora a idade em que os alunos sejam 
classificados em diferentes faixas de carreira varia de acordo com os países, todos os sistemas educacionais 
realizam uma seleção mais ou menos sistemática e explícita.
Em cada rastreamento sucessivo, apenas uma fração da população se move para os passos mais valiosos. Em 
última análise, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que apenas 
cerca de 30% dos adultos têm acesso ao ensino superior. Oliveira, Morais & Dourado (2017) revelam que é 
importante notar que atribuir esse papel de filtro às instituições educacionais coincide com o ideal meritocrático. 
De fato, agora é aceito que as posições sociais não devem mais ser herdadas, mas refletirem o mérito individual. 
Na educação, Nunes & Rúbio (2008) pontuam que o mérito é principalmente definido como capacidade e 
motivação, qualidades vistas nos modelos culturais ocidentais como intrínsecas ao indivíduo e as instituições 
educacionais são percebidas como um lugar neutro onde os indivíduos podem expressar suas qualidades 
inerentes. Então, para fornecer o valor mais objetivo do mérito dos indivíduos, os sistemas educacionais 
dependem de procedimentos de avaliação, como testes e exames que se tornaram uma base para a seleção dos 
alunos mais meritórios.
No entanto, a pesquisa sobre Seleção e Educação demonstrou há muito tempo, que além da retórica sobre uma 
seleção meritocrática baseada no potencial dos indivíduos, a realidade é que o status socioeconômico ainda está 
relacionado aos resultados acadêmicos, como pode facilmente ser verificado no resumo do filme que serve de 
base a este artigo. 
Na verdade, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) revela que vários 
inquéritos internacionais apontaram para o fato de que, em comparação com as suas contrapartes 
economicamente favorecidas, os alunos desfavorecidos têm maior probabilidade de desempenho inferior, repetir 
níveis, abandonar e atingir um nível de educação mais baixo. Eventualmente, a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico - OCDE (2013) esclarece que os indivíduos desfavorecidos acabam em ocupações 
de status mais baixo e nos indivíduos mais favorecidos, posições de status mais alto, reproduzindo assim a 
hierarquia social existente antes de passar pelo processo educacional. Alguns estudiosos como, por exemplo, 
Ludke & André (2018) alegam que, de fato, o funcionamento das próprias instituições educacionais desempenha 
um papel ativo na perpetuação da hierarquia social.

PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIAIS

Alguns estudiosos como, por exemplo, Souza (2018) e Ferreira & Latorre (2012) sugeriram que as instituições 
educacionais transformam as desigualdades sociais em desigualdades escolares aparentemente naturais. Na 
verdade, muitas práticas educativas são propícias ao tratamento desigual de estudantes com diferentes 
contextos sociais. Uma das mais abrangentes dessas práticas é a avaliação.
O método de avaliação mais comum nas instituições educacionais ocidentais, de acordo com os estudos de 
Ferraz (et. al. 1994) e Santos e Varela (2007) é, de longe, uma avaliação normativa, ou seja, uma forma de avaliação 
baseada em uma medida quantificável de desempenho (por exemplo, notas numéricas, letras, porcentagens ou 
julgamentos de valor) que permite a comparação com um padrão social sucesso definidor. Uma das principais 
características da avaliação normativa é, portanto, reduzir o desempenho a um único indicador que é facilmente 
interpretável, o que facilita, de acordo com Silva & Rosado (2018), o ranking e a comparação social e torna 
particularmente útil a realização da função de seleção. Além desses recursos estruturais, também é importante 
rever alguns efeitos funcionais em relação a quem é selecionado ao usar a avaliação normativa.
Varela (207) revela que algumas análises históricas e sociológicas propuseram que a avaliação normativa por 
meio de testes e exames competitivos esteja enraizada em tradições, métodos, concepções de conhecimento e 
padrões que atendem os grupos dominantes. As classificações e a certificação de competências produzidas por 

avaliação normativa, assim, participariam para manter a ordem social pré-existente. Essas análises são 
corroboradas por pesquisas empíricas que documentaram as consequências deletérias da avaliação normativa 
para estudantes, especialmente de grupos de status mais baixos e investigaram como a avaliação normativa 
levou os agentes das instituições educacionais a reproduzir as lacunas de desempenho baseadas em status.
Quanto ao primeiro conjunto de pesquisas empíricas, Silva & Rosado (2018) revelam vários resultados 
mostraram que as formas normativas de avaliação têm consequências deletérias para os alunos. Uma 
consequência é que as notas - que normalmente são usadas para realizar avaliação normativa - levam os alunos 
a serem motivados pelo desejo de superar os outros e pelo medo de superar. Santos & Varela (2007) explicam que 
tais metas de desempenho estão associadas a consequências negativas, como auto impedimento, como por 
exemplo, procrastinação e estratégias de aprendizagem superficial. Além disso, Silva & Rosado (2018) pontuam 
que os alunos que foram levados a adotar metas de desempenho por instruções que enfatizaram o alto 
desempenho da estaca e classificaram preocupações com problemas de distração experientes que sequestraram 
seus recursos cognitivos e interromperam seu desempenho.
Esta dinâmica deletéria dos objetivos de desempenho pode afetar especialmente os alunos de status inferior. 
Freitas (2007) propôs que os contextos competitivos que enfatizassem a avaliação normativa e a demonstração 
da capacidade relativa produzissem desigualdades na motivação necessária para desenvolver habilidades e ter 
um bom desempenho. Domingos (2008) forneceu uma demonstração convincente de que as práticas de avaliação 
orientadas para o ranking baseado em desempenho prejudicam particularmente a realização acadêmica de 
alunos com baixa SES. Ele mostra que a avaliação normativa regular (ou seja, um exame final) e avaliação 
enfatizando experimentalmente superando outras pessoas prejudicaram o desempenho de estudantes de baixa 
renda, que então apresentaram pior desempenho do que os estudantes com alto nível de renda. No entanto, 
Marcom & Kleinke (2017) esclarecem que a diferença de desempenho da classe social desapareceu quando a 
avaliação foi apresentada experimentalmente aos alunos como forma de aprender e melhorar. Resultados 
semelhantes foram encontrados na diferença de desempenho baseada em gênero na ciência. Este conjunto de 
pesquisas sugere que a avaliação normativa, em sua forma usual, leva os alunos a se concentrar em demonstrar 
sua capacidade e superar os demais e contribui para a menor conquista de alunos de status inferior.
Marcom & Kleinke (2017) revelam que um segundo grupo de pesquisa tomou a perspectiva dos agentes do 
sistema educacional que implementaram as práticas de avaliação e questionou a medida em que a avaliação 
normativa reflete o mérito individual. Mais precisamente, vários estudos revelaram que o conhecimento dos 
antecedentes sociais dos alunos poderia prejudicar a avaliação de seus professores.
Em um estudo experimental, em particular, Sprietsma (2013) revela que os professores de alemão foram 
convidados a classificar um conjunto de ensaios. Em todas as condições, os ensaios eram os mesmos, mas a 
origem do nome do aluno foi manipulada. Alguns professores achavam que um determinado ensaio foi escrito 
por um nativo, enquanto outros achavam que era produzido por um aluno com antecedentes migratórios. Os 
resultados mostraram que os ensaios receberam notas mais baixas quando os alunos migrantes supra os 
escreveram em comparação com a condição em que os alunos nativos supostamente os escreveram. Hanna & 
Linden (2009) pontuam que resultados semelhantes foram encontrados na Índia, onde os professores deram 
notas mais baixas aos exames supostamente produzidos por alunos de baixas classes de castas em comparação 
com estudantes de castas altas.
        
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração desse estudo, foi possível compreender que as práticas de avaliação normativa foram 
historicamente implementadas em parte para cumprir a função de seleção, permitindo uma detecção objetiva dos 
estudantes mais meritantes, apesar dos antecedentes.
No entanto, um conjunto crescente de evidências sugere que essas práticas de avaliação podem rechaçar e 
contribuir para a reprodução social das desigualdades. Mostramos como a avaliação normativa pode 
desencadear processos psicológicos, tanto em alunos como em professores, que resultam em dificultar o 
sucesso acadêmico dos estudantes de status inferior.
Assim, é possível compreender que as instituições educacionais modernas se desenvolveram para tornar-se a 
garantia de uma sociedade meritocrática. O acesso generalizado à educação e a implementação de medidas 
supostamente objetivas das motivações e habilidades dos indivíduos visavam conduzir a uma sociedade justa 
onde os resultados desejáveis são distribuídos com base no mérito. Adicionando uma abundante literatura que 
demonstrou que este ideal está longe de ser alcançado, nossos resultados sugerem que a crença das pessoas na 
importância da seleção meritocrática se relaciona com a vontade de sustentar um funcionamento institucional, a 
saber, a avaliação normativa, que é conhecida por prejudicar estudantes desfavorecidos.
Ou seja, a meritocracia e a equidade na educação brasileira, como corroborado pelos estudiosos, é um espelho 
do que realmente acontece nas escolas, conforme visto no filme “Pro mundo nascer feliz”. 
Neste artigo, focalizamos as funções percebidas das instituições educacionais e as práticas de avaliação 
promulgadas nessas instituições. É importante salientar que o dever que as instituições educacionais possuem 
de selecionar os melhores indivíduos precisa estar associada a mais suporte para práticas de avaliação que não 
favoreçam somente estudantes de alto status e que dificultam o sucesso de alunos de status inferior e com 
menos apoio. Deve-se trocar para um método de avaliação que possa reduzir o status, que são as lacunas de 
desempenho. Ou seja, a crença no papel educacional dos sistemas escolares deve estar associada com menos 
apoio a formas de avaliação que reforcem as desigualdades e mais apoio às práticas de avaliação igualitária.
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RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Conceitos Básicos; Leitura; Alfabetização

INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.
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educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Conceitos Básicos; Leitura; Alfabetização

INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.
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educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.
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INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.
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educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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RESUMO 
O conhecimento do professor é algo nobre que deve ser valorizado por todos, afinal um educador transforma 
futuros e dissemina o saber. No entanto nos dias atuais ser professor é uma tarefa árdua e que se não levada a 
sério acaba por banalizar o cenário educacional do nosso país. Este trabalho tem como objetivo entender sem 
esgotar a temática, sobre a teoria e a prática docente imprescindível para aqueles que desejam seguir carreira na 
área da educação. A profissão de professor é aquela que além de lhe dar diretamente com outros seres humanos, 
mas influenciá-los a seguir um determinado caminho no futuro. Este trabalho utilizou como metodologia a 
revisão bibliográfica de artigos, teses, monografias e livros sobre o assunto. De maneira geral, é importante que 
o professor aplique todo o seu conhecimento teórico em sala de aula, para que ele crie experiências não somente 
profissionais e as transmita para seus alunos.
Palavras-chave: Professor, docência, formação continuada, prática.

INTRODUÇÃO
A formação docente se trata de uma discussão permanente na educação, mais importante do que estudar a teoria 
é aplicá-la ou ainda praticá-la, esta relação teoria e prática é disseminada no meio docente, principalmente 
quando se trata da formação do professor, que terá o seu agir/ fazer pedagógico ligado ao que ele aprendeu 
enquanto era aluno.
Este trabalho tem como objetivo o estudo da profissão do professor e da sua prática como docente. Como 
objetivos específico buscou-se estudar o conceito de “práxis” trazidos por alguns filósofos e qual a importância 
deste para o professor, além de entender a riqueza de conhecimento que este profissional tem, mostrando que o 
seu conhecimento sempre será sinônimo de construção de novos saberes.
 A justificativa deste estudo se recorre ao cotidiano em sala de aula no qual o profissional da educação, ou seja, 
o educador tem muitas vezes dificuldades de colocar em prática a teoria aprendida no curso superior. Esta 
temática também se insere nas “práxis” da formação continuada, mecanismo importante para contribuir com a 
transformação positiva do professor e do cenário escolar, onde se incluem os alunos e o corpo colaborativo.
O questionamento que norteou a problemática desta pesquisa foi: “Qual a importância da prática docente para a 
o professor?
A metodologia deste trabalho caracterizou-se em pesquisa bibliográfica, compreende-se por pesquisa 
bibliográfica um processo no qual o autor ou pesquisador tem “Uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e permanente (...) apresentando uma carga histórica 
(MINAYO,2001, p. 23).
 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996, p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e 
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos[...]”. Severino 
(1985) define caracteriza o trabalho monográfico como a “[...]unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 
do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático (p. 200).”

O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE
A prática e a teoria são temas estudados por grandes filósofos como Kant que no século XVIII dedicou a obra: 
“Entorno ao tópico: Talvez isso seja correto na teoria, mas não serve para a prática”, publicado em 1793. Nesta 
obra é possível perceber questões importantes relacionadas a teoria e a prática bem como os seus resultados 
perante alguma demanda.
A prática docente pode ser refletida nos pensamentos de Kant, pois ela não é feita somente de teoria, sua prática 
é imprescindível para que logre êxito na atividade elaborada. 
Na visão Marxista a prática é a síntese da teoria aplicada sobre qualquer matéria. Os professores transformam a 
vida de seus alunos por meio da prática de sua docência, essa reflexão é vislumbrada a partir da contribuição de 
Adolfo Sanchez Vásques que aborda a prática da atividade humana como aquela capaz de modificar o mundo, a 

sociedade e o próprio ser humano.
A atividade docente não deve ser vista sobre a teoria, pois esta não transforma a realidade, não se materializa. 
Segundo Pimenta (2005), a prática e a teoria se complementam sendo indissociáveis. É importante frisar que 
diante de todo o exposto o exercício da ação docente requer preparo, que está além da teoria ensinada nos 
cursos de formação, na prática, na experiência do cotidiano em sala de aula.
Paulo Freire (1996) está de acordo com o que Pimenta menciona e complementa dizendo que a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria – prática, na qual a teoria é apenas “fala” e a prática já 
parte para o ativismo.
Inserida na atividade docente a “práxis” acaba por se tornar uma prática social, conforme as observações abaixo:

Cada vez mais, também a prática educacional é presa de processos de socialização e obrigações sistêmicas 
“naturalmente” desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos, em vez de serem formados como portadores 
autônomos da práxis social, são determinados como portadores funcionais das relações sociais tomadas como 
dadas. Portanto, a teoria não pode se vincular diretamente de modo positivo e afirmativo a uma prática de 
socialização anterior, esclarecendo-a acerca de sua base ética, para fornecer desta maneira ao educador 
possibilidades de uma orientação e realização consciente de sua prática. Ela precisa, em primeiro lugar, revelar 
analiticamente de modo crítico as contradições sociais, os momentos da alienação na práxis educacional e de 
socialização anteriores, para desta maneira criar a pré-condição teoricamente consciente para uma revolução 
prática desta alienação (SCHMIED – KOWARZID, 1983, p.133).

A profissão de docente é uma das mais honrosas que se tem no mundo, porém há grande necessidade de que 
todo o seu esforço seja reconhecido e está aí um dos grandes desafios por parte das Instituições escolares e por 
parte do ser humano.
 O reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho pode trazer consequências benéficas na 
educação, como por exemplo a melhoria na qualidade de ensino, já que o mesmo se tornará motivado e se 
preparará mais para influir na qualidade de suas aulas.
A sociedade atual é marcada por mudanças aceleradas, este contexto faz parte da globalização da economia, da 
crescente urbanização e revolução tecnológica. Os valores trazidos pelos alunos também acompanham essas 
modificações e são mutáveis a cada inovação trazida pela globalização e seus fatores.
Interessante mencionar que a qualidade da educação não é papel somente das escolas, é concebida como 
dependente de alguns apontamentos como a família, o grau de cultura educacional, a gestão pública capacitada 
e principalmente professores comprometidos.
Lecionar exige comprometimento e amor pela profissão, além de conhecimento e dedicação pois tudo que é 
passado em sala de aula além do contato com o aluno, influencia diretamente na vida deste. Alguns problemas 
são enfrentados pelos professores no seu cotidiano como má administração da escola e indisciplina dos alunos.

As concepções sobre as práticas docentes não se formam a partir do momento em que os alunos e professores 
entram em contato com as teorias pedagógicas, mas encontram-se enraizadas em contextos e histórias 
individuais que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se a partir daí por todo o percurso 
de vida escolar e profissional (CATANI,1997, p. 34).

Para Garcia (2011) o início da carreira do professor é uma das etapas mais importantes e infelizmente a mais 
desassistida do processo de aprender a ensinar. O autor afirma que essa é uma fase de mudanças já que o 
indivíduo deixa de ser estudante e acaba por ocupar o espaço de professor.
O professor pode ser considerado um baú de conhecimento, que ao se debruçar encontramos uma fonte rica e 
inesgotável de saberes, e que também é possível aprender por meio da prática dos seus ensinamentos, seja a 
matéria dada em sala de aula ou com as suas experiências pessoais.

 PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Os educadores têm a responsabilidade de equilibrar o conhecimento dos seus alunos, praticar com eles a 
argumentação estimulando a investigação e a curiosidade e desta maneira motivá-los a participarem das aulas. 
Todo professor necessita de ambição para exercer a sua profissão com qualidade destacando seus valores, o 
desejo de construção de conhecimento deve “permanecer em suas veias” independente das dificuldades que 
apareceram em sua carreira.
Conforme o histórico da educação brasileira menciona-se que os processo de formação dos educadores tiveram 
forte influência da racionalidade técnica que esteve presente no Brasil e em diversos países do mundo. Dentre os 
modelos e paradigmas encontramos outros dois não tão disseminados, como os baseados na racionalidade 
prática e na racionalidade crítica.
Na racionalidade técnica de formação docente “A atividade profissional consiste na solução instrumental de um 
problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica”. (SCHON, 1983, p.21)
Foi durante o século XIX e início do XX que os indivíduos afirmaram que a melhora do ensino se dava pela 
aplicação do método científico, neste sentido a teoria objetivou “iluminar” os pensamentos dos professores, ou 
seja, há mistura da teoria com a prática educacional.
Baseado na visão cientifica, Carr e Kemmis (1986) elucidam que o papel do professor, com égide no na visão 
cientifica da teoria e prática educacional, esta em conformidade com o que é recomendado nas práticas dos 
teóricos e pesquisadores educacionais, pois para eles:

Professores não são vistos como profissionalmente responsáveis por fazer decisões e julgamentos em 

RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Conceitos Básicos; Leitura; Alfabetização

INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.
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educação, mas somente pela eficiência com a qual eles implementam as decisões feitas por teóricos 
educacionais; somente com base em seu conhecimento científico sobre a prática educacional, esta poderia ser 
melhorada (CARR e KEMMIS: 1986, p. 70).

 De acordo este modelo, o professor é visualizado como técnico, ou ainda um especialista que rigorosamente 
pratica as regras científicas e pedagógicas.  Esta prática é essência para que o profissional consiga colocar em 
prática o que aprendeu na teoria científica.
Segundo Penin (1994, p. 16): “No que se refere ao estado atual da compreensão da “construção do 
conhecimento”, o que se pode afirmar um pouco mais seguramente sobre o assunto é que são muitas as 
mediações presentes nesse processo, algumas mais bem reveladas que outras”.
Na reflexão teórica sobre a formação dos professores depara-se com a desvalorização, porém o cenário deveria 
ser inverso pois é imperativo trazer esperança para esses sujeitos indispensáveis no desenvolvimento da 
sociedade.
A palavra “treinamento”, para designar o preparo profissional dos professores para o exercício da sua função, 
tornou-se pejorativa, lembrando os esforços inadequados – embora heroicos- que se faziam no século passado, 
visando a conferir a jovens mal-educados habilidades suficientes para que pudessem se aguentar numa sala de 
aula na luta para transmitir à geração seguinte a pouca educação de que dispunham (JEFFREYS,1975, p. 15).

Todo indivíduo que deseja ser professor terá que passar por uma formação especifica, esta que não deve parar 
apenas no magistério ou no curso superior, se deve tornar uma formação continuada extrapolando os limites da 
universidade. O professor deve ser capa de “re - inventar” a escola formando pessoas capazes de exercer a sua 
cidadania. 
Neste sentido vale ler as considerações de Coelho (2003, p.49):

À escola em geral, e particularmente à universidade, compete formar seres humanos, intelectuais que saibam, 
tenham hábito e gostem de ler, de estudar, de trabalhar com os conceitos e suas articulações, de interrogar a 
tecnologia, os saberes e os métodos estabelecidos e de criar outros mais consistentes e rigorosos. Formar 
homens, que em seu fazer-se real, pensem, compreendem e recriem o mundo físico e social, em especial o mundo 
do trabalho e da tecnologia. Dos que saem da universidade não se espera que sejam práticos, saibam fazer bem 
isto ou aquilo, atender ao mercado, executar rotinas nos setores da produção e de serviço, mas que, na esfera da 
ação, da práxis, não abandonem a dimensão do pensamento, da crítica, da liberdade, da ética do ser, da criação 
do novo, do sonho, da utopia.

Portanto é importante a formação do sujeito como indivíduo que vive em constante adaptação à sua realidade. 
Afinal professor também é ser humano que sente, que faz crítica, que tem ética e é mutável. Esta formação nunca 
é estagnada, deve ser vista como algo em construção.
É verificável que a formação de professores na educação também não deixa de ser uma construção humana, que 
se estruturou ao longo da história, sempre debatida e defendida por homens e mulheres que almejavam 
transformar o ambiente em que viviam e não apenas estar nele.
Na explanação de Nóvoa (1995, p.17):

Eis – nos de novo á pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as Opções 
que cada uma de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam à nossa maneira de ser com a nossa maneira 
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.

Destaca-se que a formação é um processo de toda a vida pois enquanto seres humanos, somos capazes de 
aprender e nos tornarmos pessoas melhores, conclui-se que aprender é mais do que absorver informações, é ter 
o poder de interpretá-las e fazer com que todo aprendizado se torne parte do seu ser.
Esse processo de formação ocorre ao longo da vida podendo aparecer de dentro para fora, no qual cada pessoa 
busca o seu conhecimento individualmente para uma estruturação pessoal e profissional. É imprescindível que 
o professor seja capacitado profissionalmente para vivenciar as competências na prática da sua profissão 
tornando-se um agente de transformação.
As particularidades apresentadas pela profissão de professor a tornam exclusiva. Tardif e Lessarf (2007, p.35) 
descrevem que:” A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas 
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de capacidade de resistir ou de participar da 
ação dos professores”.
Sobre essa relação humana, considera-se:

 [...] Uma história de vida não se refere somente e exclusivamente à vida de um indivíduo, seus interesses e 
concepções, pois a pessoa está em constante relação com outras pessoas e grupos, na diversidade da própria 
cultura social em que vive, sendo que sua vida, interesses e concepções referem-se ao contexto em que se 
desenvolvei e se constitui como a pessoa que é (LORENZI,2000, p.33).

Em relação a escolha da profissão como professor, a motivação para que uma pessoa siga esta carreira vem de 
diversos lados, tanto no que se refere a exemplos familiares quanto aqueles concebidos dentro do ambiente 
escolar. Antigamente a profissão de professor (a) era muito valorizada, as famílias que tinham estes profissionais 
eram honrosas e muito respeitadas.
Foi a partir da década de setenta (70) que as mulheres tiveram mais liberdade para se formarem no conhecido 
Magistério, o que aumentou significamente o nível de professoras do sexo feminino, conforme observado por 
Oliveira (2000b, p.163):

 [...] a mulher exerce a profissão do magistério, envolvida por uma ideologia masculina que determinava e 
mesclava sua influência na postura adotada pelas mulheres dentro e fora do lar. Mas, no decorrer da história 
percebe-se que a mulher está conquistando outros espaços dentro da sociedade e mercado de trabalho [...]. A 
partir da década de 70 a mulher começa a ampliar sua participação no magistério no nível superior, embora o 
número significativo se concentre no nível elementar de ensino.

Outro ponto que merece destaque e o papel social exercido pelo professor, que timidamente pode ser esclarecido 
como ensinar aos outros aquilo que eles não sabem ou apenas aprenderam de maneira sistemática. Nesta 
perspectiva voltemos a história que explica que a escola, que é considerada uma oficina de trabalho por 
excelência, foi o lugar por onde se passaram diversos profissionais de curso superior.
Selma Garrido Pimenta e Evandro Ghedin (2005) nesse sentido, explicitam que a educação, não só retrata e 
reproduz a sociedade, mas também constrói e projeta a sociedade desejada, portanto, historicamente, a 
educação cumpre o papel de responder os contextos que lhes colocam.
Menciona-se que os professores e professoras que atuaram na escola fordista, surgida em meados do século XX 
se trataram de médicos, psicanalistas, padres, advogados, biólogos, historiadores entre outros. Confirma-se que 
a maioria das pessoas que nos últimos cem anos aprendeu a ler a escrever e contar, teve sua passagem 
registrada em uma Instituição escolar, até mesmo em países de baixa renda ou subdesenvolvidos, nenhuma 
profissão foi mais presente na vida do ser humano do que a do professor. Portanto é sabido que este profissional 
acaba por assumir a responsabilidade por intermédio da sala de aula sobre os destinos que a sociedade tomará.
Esse fenômeno se esclarece por exemplo, ao visualizar o processo de formação permanente que para o exercício 
de qualquer outra profissão, sempre será plausível um professor que ensine a tarefa a ser efetuada, até mesmo 
em artefatos técnicos e científicos, o professor será sempre essencial.
Diante de tanta informação disponibilizada por outras fontes sem ser as escolas, o conhecimento acaba por ser 
muito vago, afinal a escola ainda continua tendo um papel basilar para o desenvolvimento de qualquer ser 
humano.
Neste sentido é preciso uma nova roupagem sobre as Instituições Escolares. Se faz necessário o rompimento de 
antigos paradigmas sendo imprescindível uma mudança de pensamentos sobre as escolas, buscando caminhos 
ágeis para trazer respostas aos problemas vivenciados.
Mesmo sabendo que o educador deve ser esclarecido, atualizado em relação às informações que são 
disseminadas ao seu redor, é necessário um momento de reflexão para que os profissionais da educação bem 
como os alunos, sem exceção, reavaliem seus conceitos, suas crenças e suas práticas.
O processo de formação continuada de professores não é novidade, para Shigunov Neto e Maciel (2002), para que 
se haja um efetivo acompanhamento das transformações que ocorrem em sociedade é necessário um 
profissional que valorize a investigação e a utilize como estratégia de ensino, possibilitando o desenvolvimento 
de uma reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada.
Essa formação é a base para o processo de transformação do professor, pois será parte do seu papel a pesquisa, 
a reflexão e o contato com novas concepções, que proporcionará a vivência de novas experiências, novas 
pesquisas e novas maneiras de interpretar a escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do mundo sempre valorizou aqueles profissionais que se dedicam ao maior tesouro da humanidade, ou 
seja, a educação. Esta só poderá ser transmitida por meio de uma pessoa que se capacitou para tanto, fala-se 
aqui do professor.
Ser professor na sociedade contemporânea não é fácil, houve uma grande desvalorização da profissão, o que 
antes era motivo de orgulho de forma explícita, hoje ser professor é carregar um fardo de não ser reconhecido 
como aquele que modifica e transforma seres humanos.
A formação docente é muito importante para o professor que é desafiado nesta profissão sempre em busca de 
aprimoramento por meio de cursos ou oficinas que lhe são oferecidos. Uma das maiores dificuldades deste 
profissional está em reconhecer a relevância e a diferença entre teoria e a prática “práxis” conforme explanado 
por filósofos como Kant.
A teoria da racionalidade científica é um modelo baseado na visão científica da teoria e prática educacional 
conforme escrito pelos historiadores. Este método logrou sucesso ao auxiliar os professores em relação aos 
seus paradigmas de trabalho prático em sala de aula.
Além da teoria a experiência é objeto fundamental para o desenvolvimento do saber em sala de aula. O professor 
sempre será fonte de saber, um saber que deverá transformar -se a cada nova descoberta, mas que também não 
desenvolverá somente a si, mas incluem -se nestas reflexões os alunos e todo o corpo docente escolar.
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RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Conceitos Básicos; Leitura; Alfabetização

INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.
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RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Conceitos Básicos; Leitura; Alfabetização

INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.
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RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Conceitos Básicos; Leitura; Alfabetização

INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: Gostosuras e Bobices. Scipione, 1989.
BRASIL. PCN – Língua Portuguesa. Ministério da Educação e do Desporto. Brasília. 1997 CÒCCO, Maria 
Fernandes e HAILER, Marco Antônio. Didática da alfabetização: decifrar o mundo. São Paulo: FTD, 2001. P.51-84.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular 
nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/ SEF, 1998. 2v.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 
1989.

RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO

Esse artigo busca refletir á respeito dos conceitos básicos da Educação Infantil. Com o foco em garantir um 
trabalho mais completo e de fácil entendimento, inicia-se tomando alguns conceitos que serão importantes no 
decorrer de todo o percurso. Por criança, entende-se como sendo um indivíduo, sujeito social e histórico, que faz 
parte de uma sociedade. Pretende-se mostrar o quanto é importante a leitura desde a educação infantil, suas 
contribuições para o processo de alfabetização e alguns caminhos para essa prática.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Conceitos Básicos; Leitura; Alfabetização

INTRODUÇÃO

A infância é considerada a fase das descobertas, onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se bem 
trabalhada possibilitará uma infinidade de aprendizados significativos para a construção de um sujeito íntegro e 
preparado para agir em sociedade.
É, portanto, de extrema importância que nessa etapa da vida humana o educador seja responsável pela formação 
de cada criança, são eles quem deve repensar os espaços na educação infantil, de maneira com que favoreça 
interações e conhecimentos de mundo, trabalhando desse modo na construção de sujeitos proficientes.
Desde muito cedo, as crianças participam de situações em que evolvem a leitura nas suas interações cotidianas, 
as mesmas se fazem presentes sem nenhum esforço pedagógico. A leitura se encontra nas mais variadas formas, 
transmitindo assim inúmeros conhecimentos. Por esse motivo deve-se levar em conta a bagagem que a criança 
já possui, e que dentro da escola deverá ser pensada e trabalhada numa ação pedagógica, sistemática, 
intencional e planejada para que surtam efeitos significativos.
Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar, 
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a educação deve ser voltada para tais perspectivas, 
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o desenvolvimento como um processo contínuo.
Em busca de compreender como se dá esse aprendizado significativo desde a mais tenra idade, e quais suas 
contribuições para o processo de alfabetização. Surge aqui o tema gerador desse trabalho: A leitura na educação 
infantil, um passo para a alfabetização.

A CRIANÇA E A LEITURA

Arrisco-me iniciar com uma leitura significativa.

O direito da criança 
Toda criança do mundo 
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo 
Contra os rigores da vida. 
Criança tem que ter nome 
Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 
Ter segurança e estudar. 
Não é questão de querer 
Nem questão de concordar 
Os direitos das crianças 
Todos têm de respeitar. 
Tem direito à atenção 
Direito de não ter medos 
Direito a livros e a pão 
Direito de ter brinquedos. 
Direito de perguntar... 
Ter alguém pra responder. 
A criança tem direito 
De querer tudo saber [...] 
(Rocha, 2002, grifo meu)

Antes de ler convencionalmente, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram nas suas 
interações com o mundo, livros, revistas, embalagens, panfleto comercial, cartazes de rua, anúncios de televisão, 
histórias em quadrinhos, placas de trânsito, entre muitos outros. Por meio desses encontros que são expostas 
mesmo que não intencionalmente ela por sua vez, começa fazer parte do mundo leitor, passando dessa forma a 
entender o que serve para ser lido.
Por volta do século XIX o conjunto de instituições destinadas à infância era constituído fundamentalmente da 
creche e do jardim de infância. No Brasil a creche tinha como objetivo o assistencialismo, diferente de outros 
países que tinham como meta a formação pedagógica. Nesse mesmo século surgiu à pré-escola não mais com 
foco no assistencialismo, agora já se via a necessidade de um trabalho sistematizado para que a criança pudesse 
chegar às séries iniciais com habilidades desenvolvidas, incluindo o acesso à leitura, mesmo antes da 
alfabetização. A importância das experiências na primeira infância passa a ser vista com outros olhos pela 
sociedade, o que aliado a outros fatores mobilizaram a sociedade civil e órgãos governamentais a estarem de 
acordo que o atendimento a essas crianças, fosse reconhecido e documentado.
Desde então, a pré-escola passou a ser vista como fase importante para o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo e psicomotor da criança, somando assim a outros fatores importantes para o desenvolvimento de 
sujeitos críticos, capazes de atuar na sociedade. Essa importância se deu por acreditar que é na infância que a 
criança desenvolve estruturas de pensamento e linguagem que serão utilizadas posteriormente na compreensão 
de aprendizagens futuras.

A EDUCAÇÃO INFANTIL

É na Educação Infantil que a criança irá participar de atividades fundamentais que a levarão a construir 
significados para processos futuros, como o gosto pela leitura e escrita, descobrindo assim um universo novo e 
amplo, permitindo uma verdadeira imersão social no mundo em que vive.
Inicia-se assim, um processo de busca, no qual a criança procura reproduzir situações presenciadas por ela. 
Essas situações passam a ser reproduzida através das brincadeiras, nas quais a criança interage com o meio, 
conhecendo-o e manifestando sua criatividade, inteligência, habilidade e imaginação. Isso é visto quando 
presenciamos que através de brincadeiras as crianças fazem uso da escrita mesmo ainda não sendo capazes de 
decodificar. A leitura possibilita o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação de opinião, favorece o 
raciocínio, aumenta o conhecimento de mundo, facilita o aprender e o se concentrar, além de proporcionar maior 
interesse no processo de alfabetização.
A educação infantil tem como eixo principal as interações e o brincar, os quais envolvem as seguintes 
modalidades: música, movimento corporal, artes visuais, jogos matemáticos, entre muitos outros, que devem ser 
pensados e planejados. É por meio dessas atividades que a criança vai construindo suas aprendizagens de 
maneira lúdica, afinal, é brincando que a criança aprende e internaliza conhecimentos.
Segundo RCNEI:

“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem as 
relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 
que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. (RCNEI, 1998 vol. 1 
p. 21-22).

Desse modo, é necessário fazer uso de diferentes linguagens, ajustadas a diferentes intenções, possibilitando à 
criança compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, desejos e avançar no seu 
processo de construção de significados, de maneira a enriquecer sua capacidade expressiva.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009):

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que (...) favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical; possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 
a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos”. (DCNEI, 2009, 
p. 25).

O contato precoce da criança com o livro é de extrema importância para o processo de alfabetização, e deveria 
ser apresentado em casa, pelos pais ou irmãos maiores. Acreditando serem inúmeros os fatores que fazem com 
que esse contato seja de certa forma prejudicado, negado, vemos a escola como único espaço a garantir esse 
contato da criança com o livro (e outros materiais escritos) de maneira a acrescentar proveitos ao seu processo 
de aprendizagem.
Nas leituras, as crianças encontrarão palavras que apontam, explicam, informam, esclarecem, orientam, 
classificam, enfileiram, convencem e formam o que ajudará também na sua fase oral.

A CRIANÇA E SEU RITMO PARA LEITURA

Na atualidade é notório que um aparelho eletrônico chame mais atenção do que um livro, sendo assim é preciso 
rever as práticas a respeito da leitura e escrita de maneira que possa dialogar com as inúmeras informações e 
tecnologias que as crianças estão inseridas atualmente.
A criança precisa de conhecimentos significativos para que seu desenvolvimento na aprendizagem ocorra de 
forma eficiente. É muito mais interessante para ela aprender através de experiências, das quais possam ver, tocar 
e dominar.
Deve-se levar em consideração a singularidade de cada pessoa, respeitando seus ritmos. Cada criança tem seu 
tempo, para engatinhar, andar, falar, e tudo isso não pode ser apressado.
Fazer a troca do eletrônico por um livro não é uma tarefa impossível e nem fácil, devemos mostrar que o livro é 
tão interessante quanto o eletrônico, basta que o mesmo seja apresentado de maneira atrativa e diversificada, 
despertando assim a curiosidade da criança e o desejo por aprender.
Muitas crianças não possuem um ambiente que favoreça a prática da leitura em casa, e muitos têm a sala de aula 
como único local que oferece a mesma de maneira diversificada. Pensando em reverter essa situação devemos 
trabalhar a leitura de maneira prazerosa, mostrando à criança os benefícios e aprendizados que a mesma pode 
proporcionar, fazendo assim com que a criança faça dela um hábito ao qual acabará levando para casa e 
conquistando ainda mais leitores.
O contato da criança com a leitura permite a ela entender, questionar, conviver e agir no mundo, conhecer novas 
culturas, pessoas e ideias diferentes, abrindo assim seu intelecto para o novo.
ABRAMOVICH se expressa ainda melhor quando diz:

“São através das histórias, que descobrimos outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo um pouco de História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar 
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”.(ABRAMOVICH, 1989, P. 17).

A leitura pode proporcionar uma infinidade de benefícios desde a mais tenra idade. Já dizia Abramovich em seu 
livro Gostosuras e bobices: “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias...” (ABRAMOVICH, 1989, p.16).
A leitura promove o desenvolvimento da criança, aprimora suas habilidades de comunicação, amplia 
conhecimentos, enriquece vocabulário, e as histórias em particular possibilitam sentir emoções, tristeza, raiva, 
irritação, medo, alegria, tranquilidade, entre outros muitos sentimentos que se pode sentir e enxergar com os 
olhos do imaginário. Quanto mais cedo à criança iniciar o contato com histórias orais e escritas, maiores serão 
as chances da mesma ser contagiada pelo prazer que a leitura produz.
É importante que se pense num ambiente agradável e cheio de encantamentos, afinal a criança se encanta com o 
mágico, com o extraordinário, nada de mesmices. A leitura deve ser feita de maneira que desperte na criança a 
curiosidade de saber o que está por vir.

O CONTATO DA CRIANÇA COM O LIVRO

O contato da criança com o livro pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitas pessoas 
pensam que se a criança não sabe ler não há a necessidade de oferecer livros a ela, e não o fazem por medo dos 
danos que o mesmo pode e irá sofrer, por serem muito pequenas e não terem hábitos e habilidade motora para 
lidar com ele, mas se não oferecermos o material por medo de danificá-lo, como aprenderão a forma correta de 
manuseio?
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- RCNEI (1998, vol.3) ressalta a importância do 
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, revistas, etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar 
produções escritas a criança, vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. Isso é 

visível quando uma criança folheia um livro imite som e faz gestos como se estivesse lendo.
Portanto cabe ao adulto mediar essa ação. No entanto esses momentos são importantes para que desde cedo a 
criança aprenda manipular o livro, e através de atividades permanentes comecem a entender a forma correta e 
mais adequada de utilizá-lo. Precisamos desfazer a ideia de o livro ser um objeto “sagrado”, que deve ser mantido 
em um lugar alto da estante, a criança deve sim manuseá-lo de maneira a que possa ir se familiarizando com o 
mesmo, descobrindo a magia do ato de ler.
Ainda na infância a criança percebe que o livro é uma coisa boa e divertida. Ao manuseá-lo elas se interessam por 
suas formas, cores e figuras as quais em processos gradativos passarão a identificar e nomear.
A respeito disso Paulo Freire ressalta em seu livro:

“Refiro-me a que, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 
da leitura daquele”. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”.(FREIRE, 1989,p. 13).

Muito antes de ser alfabetizada a criança faz o uso do livro do seu jeito, folheia e observa figuras, observa ainda 
o gesto e postura de outros leitores, pais, professores ou outras crianças. É percebido que a criança mesmo não 
alfabetizada, ela faz traduções e levantamento de hipóteses a partir do vocabulário e dos conhecimentos que já 
possui, fazendo uma leitura não formal. A partir daí começa o processo de aprendizagem onde se nota a 
existência de coisas que servem para serem lidas trazendo informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contação de histórias e livros bem ilustrados são os passos iniciais, fundamentais para despertar o interesse 
dos pequenos nesse primeiro contato com a leitura. Fazendo-o de forma atrativa avivará na criança o interesse 
pelo mesmo, e automaticamente trará benefícios e resultados estimados.
A leitura deve ser reconhecida como fonte de entretenimento e conhecimento, ela tem o poder de enriquecer o 
imaginário e o vocabulário, favorecendo a interpretação textual facilitando assim o ingresso nas séries iniciais.
A interação com a leitura é de extrema importância. Deve-se promover um diálogo sobre a mesma através de 
perguntas e descrições, destacando pontos relevantes, retomando as partes mais queridas pelas crianças.
Conclui-se que a leitura tem papel importantíssimo desde a Educação Infantil, pois ela é capaz de formar 
cidadãos ativos para promover uma sociedade mais consciente e crítica através de uma nova geração pensante.
Não basta apenas o contato com o material, as crianças devem ser envolvidas em práticas que tragam 
significados, existe uma infinidade de maneiras de se trabalhar a leitura com a educação infantil, como por 
exemplo: roda de leitura, conteúdos de histórias, malas de leitura, leitura de livros, cantinhos, brincadeiras com 
livros, e muitas outras, as quais podem e devem ser atualizadas sempre. A criança mesmo que ainda não 
alfabetizada é capaz de produzir textos orais, afinal ela pensa, organiza suas ideias para que o outro compreenda 
a mensagem que ela deseja transmitir. Esse fato fica evidente em rodas de leitura em que o professor abre espaço 
para que a criança mesmo não alfabetizada conte a história a sua maneira, no decorrer os colegas vão 
interferindo na narrativa ao perceberem que a criança (narradora) esqueceu-se de algum fato ou algum 
personagem, abrindo assim uma grande discussão.
Para que ocorra o processo de formação de leitores é necessário refletir sobre o desenvolvimento do professor 
como leitor, pois para que a criança se veja interessada no ato de ler deve ser notório o prazer e contentamento 
demonstrado pelo professor/mediador.
Para aguçar ainda mais a vontade por aprender a ler, devemos permitir o manuseio dos livros. Essa prática 
permitirá que a criança utilize algumas estratégias de leitura, seja folheando, passando o dedo por sobre as 
palavras, observando e nomeando imagens, e até mesmo reproduzindo a postura do educador quando o mesmo 
lê para ela. A partir disso o professor pode trabalhar ainda o cuidado e o manuseio do livro, fazendo com que a 
criança compreenda a maneira correta de utilizá-lo.
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RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.
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A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO

A boa música faz bem aos ouvidos, relaxa o corpo e tranquiliza a alma; seriam apenas estes os motivos? A 
música sempre esteve presente na história da humanidade, seja como grito de guerra, hino nacional, para louvar 
na religião, para cultuar os mortos ou simplesmente como entretenimento; ela fez e faz parte da história do ser 
humano. Longe da educação por muitos anos, agora se tornou obrigatório o seu ensino, de acordo com aLei nº 
11.769 de 2008; mas a discussão deste artigo não se focará em sua obrigatoriedade, queremos saber até que 
ponto a música é importante para o desenvolvimento infantil? Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico em documentos disponibilizados na internet e impressos, tais como: livros, monografias, teses, 
revistas especializadas, jornais; sendo que os dados aqui pesquisados e utilizados, foram creditados aos seus 
devidos autores. Ao utilizarmos a música para o desenvolvimento infantil estamos não só estimulando a 
imaginação, raciocínio, memorização e a imitação. Ela não é só um produto cultural, é uma ferramenta de 
desenvolvimento intelectual, motor, afetivo e social. 

Palavras-chave: Música, Educação, Desenvolvimento Infantil.

 
INTRODUÇÃO

A música há muito faz parte da história da humanidade. O ser humano desde muito cedo, ainda no ventre 
materno, começa a escutar diversos sons e ruídos. E após seu nascimento, passa a emitir sons, pois possuí um 
instrumento musical muito particular, sua voz. 
No início a música limitava-se apenas a sons vocais, a partir de sua evolução o homem foi aperfeiçoando-a e 
surgiram os primeiros instrumentos musicais que acompanhavam o som da voz. Considerada a primeira das 
artes em referência a história humana e quanto o que representa na vida de todos nós. Pela música percebemos 
os gostos, costumes, etc., pois para cada pessoa o som tem um significado bem particular. 
Através da música, podemos exprimir nossos sentimentos, tais como: tristeza, alegria, raiva, etc., segundo 
Bréscia (2011, p. 47), ela representa muitas situações em nossa vida, existe música que está relacionada com: “o 
amor, dançar, para homenagear os falecidos, convocar o povo á luta: “[...] tocada e dançada por todos, 
acompanhando costumes que representam as festividades e os momentos de cada povo”. Ainda de acordo com 
a autora, deste modo as crianças ingressam no mundo cultural muito cedo e passam a aprender as tradições 
musicais de seu povo. 
Este artigo tem como tema “A música e sua importância para o desenvolvimento infantil”. A música tem um papel 
fundamental para a sociedade, pois se trata de uma atividade cultural e social sempre presente na vida de todos, 
ajudando-o a contar sua história e seus costumes; portanto, deve fazer parte de sua vida desde o seu início. 
Mas como será que a música influenciará no desenvolvimento infantil, se é considerada por muitos apenas como 
uma maneira de entreter as crianças, uma fonte de lazer e não como uma base de ensino, um auxílio para a 
formação do indivíduo? 
De acordo com Carvalho (1997, 35), “musicalizar” significa educar um indivíduo através da música, tendo por 
finalidade participar e contribuir com o desenvolvimento e a formação de sua personalidade, em suas palavras: 
“a ampliação da cultura pela vibração da sensibilidade musical, contribui para o desenvolvimento da 
personalidade do sujeito”.
O papel da música então, se torna relevante e fundamental no desenvolvimento infantil, considerada importante 
para a educação e formação humana das crianças. Sendo assim, as escolas através da Lei nº 11.769, que alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº 9.394 (BRASIL, 1996) foram obrigadas a incluírem em seus currículos em todo 
o país, o ensino da música; pois até então, era optativa a inclusão desta matéria. Para Nogueira (2003, p. 06): “A 

música para as crianças auxilia no desenvolvimento psicomotor, contribui nos processos de socialização e os 
aproxima da arte.”
Neste artigo para melhor entendimento do tema abordado dividiu-se em três partes, que forneceram subsídios 
para a compreensão da importância que a música tem para o desenvolvimento infantil. No primeiro capítulo, 
conheceremos a história da música e o seu surgimento no Brasil; no segundo capítulo, teremos um breve resumo 
sobre o desenvolvimento infantil, suas fases e características; por fim no terceiro capítulo, será feita uma análise, 
através do que foi exposto nos capítulos anteriores, para então poder-se responder a questão tema deste, sobre 
a importância da música para o desenvolvimento infantil.

A HISTÓRIA DA MÚSICA 

Na antiguidade os povos gregos, egípcios e árabes já tinham a música presente em sua cultura. A palavra música 
é de origem grega, originária de sua mitologia, significando “a arte das musas”. Como “musas” entendiam-se as 
divindades ou seres celestiais que guiavam as artes e as ciências e que tinham como seu representante o filho 
de Apolo, o deus da música Orfeu. (ANDRADE, 1980)
Para Ellmerich (1979, p. 27) em Roma, a música só começou a se desenvolver e fazer parte de sua história depois 
de 146 a.C.; segundo o autor:

“[...] a tendência a guerra e a vontade de obter grandes conquistas em suas lutas impediu os romanos de 
alcançarem maior desenvolvimento nas artes. (...) o crescimento artístico dos romanos só viria a acontecer após 
a subjugação da Grécia em 146 a.C”. 

Na Idade Média o mundo estava envolto no fanatismo religioso e a música era muito utilizada nas igrejas. Por 
volta desta época surge o canto gregoriano, criado pelo Bispo Gregório Magno, pois a música segundo á igreja 
era a única capaz de unir as regiões mais distantes do país, evitando assim, conflitos. O canto gregoriano era uma 
música simbólica, quando a cantavam eram utilizados símbolos dos cerimoniais da Igreja Romana. Cantava-se 
uma mesma melodia em uníssono, que simbolizava o encontro com Deus, representando a união da igreja, os 
fieis a cantavam em voz bem alta. (ELLMERICH, 1979)
Este canto, o gregoriano também foi utilizado pelos protestantes em seus cultos religiosos; por volta desta época 
as duas igrejas (católica e protestante) disputavam fiéis e usavam a música para conseguir arrebatá-los. Esta 
disputa causou a divisão da igreja católica romana, que deu origem à Igreja Luterana, cujo líder era Martinho 
Lutero, que fazia da música sua palavra de ordem, estes fatos deram origem a “Reforma Protestante”. 
(ELLMERICH, 1979)
Após estes eventos ocorreram na Igreja Romana muitas mudanças, que vieram através do movimento da “Contra 
Reforma”, um deles foi que a música não gregoriana começou a fazer parte dos seus eventos religiosos, de 
acordo com Ellmerich (1979, p. 32), realizou-se uma reunião entre o alto escalão da Igreja Católica, que ficou 
conhecido como “Concílio de Trento” e lá se decidiu que: “[...] o canto não Gregoriano faria parte nas igrejas, 
porém está música deveria ser simples e com um texto compreensível”. 
A música barroca surge no cenário para substituir o estilo até então renascentista dos corais das igrejas, que 
representavam os últimos vestígios da Idade Média. Após o século XVII e até meados de 1750, está música 
(barroca) dominou toda a Europa, tinha como características os sentimentos, era bem organizada, sua obra 
possuía estrutura musical completa, sua oratória era refinada, utilizada principalmente para enredos dramáticos, 
porém de compreensão muito difícil; trouxe como principais novidades: a ópera e o oratório. (ANDRADE, 1980)
Após o período barroco (até 1950), começaram a surgir compositores que passaram a transmitir sua emoção para 
a música. Esta característica viria a se formalizar em toda a Europa, logo após a Revolução Francesa a música 
passou da disciplina e ás regras do classicismo (1750 a 1810) para a emoção do compositor agora transmitida 
para a música, o romantismo foi até 1900; a partir de então, inicia-se o período Moderno. (ANDRADE, 1980)
No relato acima se fez um breve resumo do surgimento da música na Europa e os períodos musicais mais 
importantes até 1900, a partir de agora conheceremos como foram os episódios que deram início a história da 
música no Brasil (por volta destes mesmos anos e períodos).
A música no Brasil surgiu de uma miscigenação, a mistura de diversos componentes trazidos pelo colonizador 
europeu, pelos escravos e pelos jesuítas aliado aos nativos aqui existentes. As primeiras manifestações musicais 
aqui realizadas após a chegada dos colonizadores são descritas através dos registros históricos, que mostram 
terem sido de natureza religiosa, pois os jesuítas estavam interessados em fazer com que os indígenas, fizessem 
parte de sua igreja; e não em promover a educação ou mesmo mostrar-lhes as manifestações musicais 
européias. (FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000)
Segundo França (1953, apud Souza, 2000, p. 15) com a chegada dos jesuítas – José de Anchieta e Manuel da 
Nóbrega - e seu Coral Gregoriano: “[...] a música e sua harmonia, atraia para si todos os indígenas da América‟. 
(FRANÇA, 1953 apud SOUZA, 2000, p. 15)
Os povos nativos da nova terra, os índios, possuíam também as suas técnicas musicais, isto tornou o 
relacionamento com os jesuítas bem mais fácil. E os padres passaram a usar a música para catequizá-los, este 
fato colaborou também para que se estabelecesse uma variedade grande de estilos musicais. (SOUZA, 2000)
A partir do século XVII, surge uma nova música popular que começaria a ganhar força no país, através do lundo 
uma dança africana. Este cenário só se alteraria um pouco no período do Brasil colônia e do Primeiro Império 
quando são introduzidas no país as valsas, polcas, tangos e outras manifestações européias. De acordo com 
Almeida (1926 apud Souza, 2000, p. 58), não é difícil encontrar as origens de nossa música, mesmo ela não 
conseguindo se conservar exatamente como no seu início.

“Um mundo de influências e intromissões, tais como: clima, mistura das raças, a produção agrícola e as 

condições de vida muito variáveis, tudo isso, é refletido na arte popular, (...) fazendo com que as músicas fossem 
mudando dia a dia, modificando-se, mas não deixando de lado o seu caráter básico e definitivo do ritmo”. 

A nossa música, portanto, é uma mistura da cultura de diversos povos que fizeram parte de nossa história desde 
a colonização; encontramos traços dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, africanos e dos imigrantes 
europeus. Dessa mistura muitos sons e ritmos surgiram e até hoje encantam.
Mesmo fazendo parte da vida do ser humano desde o princípio, a música não estava presente na educação, ou 
seja, ela não fazia parte do currículo escolar. Seu ensino da época do descobrimento até meados do final do 
século XIX era realizado ocasionalmente, não tinha a função educativa, era utilizado apenas no ensino de 
instrumentos musicais, para fins religiosos ou explicações sobre manifestações culturais. (ANDRADE, 1980)
A música começou a fazer parte da educação escolar, a partir de um decreto real de 1854, porém passou a 
enfrentar problemas, pois não havia pessoal (professores) especializado em seu ensino; sendo utilizada somente 
para entretenimento para manter a ordem e a disciplina dos alunos. (LOUREIRO, 2003)
Os primeiros passos para que a música viesse mais tarde a fazer parte da educação escolar no Brasil, foi dado 
através da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que fez ser obrigatório o ensino da arte 
para a educação básica. Segundo seu artigo 26, Parágrafo 2º que afirma ser o ensino da arte: “[...]componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. (BRASIL, 1996).
De acordo com Loureiro (2003) o trabalhar a música para fins educativos e junto aos aspectos culturais dos 
alunos, veio através da evolução da educação infantil como uma instituição educativa. 
O que resultou anos mais tarde na aprovação da Lei 11.769/08, que instituiu na LDB a obrigatoriedade da música 
na grade curricular das escolas de educação básica. (BRASIL, 2008)
Porém, fica a dúvida: será que a música contribui realmente para o desenvolvimento infantil? E para que esta 
pergunta seja respondida, a seguir um breve resumo sobre o desenvolvimento infantil.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento de uma criança não é tão simples como parece, normalmente são notadas as mudanças em 
seu aspecto físico e intelectual, mas ela permanece em constante desenvolvimento. Cada idade sua representa 
uma fase de seu crescimento, em que apresenta comportamentos diferentes, seja: emocional, social ou 
intelectual. (FONTANA, 1997)
A criança não possui um determinado momento ou local para se desenvolver, ela o faz em qualquer espaço; 
iniciando-se no contato social que realiza com sua família, é que vai sendo ampliado a partir de sua entrada na 
escola e por qualquer outro local que frequente. (WEIGEL, 1988)
Sendo assim, é preciso que se compreenda e estude o comportamento das crianças, pois as transformações 
pelas quais elas passam não podem ser desprezadas e nem mesmo esquecidas. Porém, ela precisa do adulto 
(para ajudá-la) e da outra criança (para crescer) para poder completar todas as fases do seu ciclo de 
desenvolvimento. (FONTANA, 1997)
Cada criança possui a sua maneira própria de se desenvolver, ou seja, o seu ritmo; e as formas pelas quais ela é 
estimulada, também são diferentes. Sendo assim ao interagir com seu meio, ela irá se socializando e descobrirá 
o seu mundo e o mundo ao qual está inserida. Segundo Fontana (1997), está socialização com o meio, sua 
interação para que inicie o seu processo de desenvolvimento é chamado de fases, temos então segundo Piaget 
(1896-1980) as fases cognitiva, motor e afetiva, que abordaremos a seguir:
� O desenvolvimento cognitivo: 
Fase do desenvolvimento dos reflexos que mais tarde se tornam ações. A criança começa a interagir com o meio 
ao qual estão inserida, seus movimentos passarão a ser um pouco mais complexos, iniciam a elaboração mental 
do local onde se encontram. Esta fase é muito importante para a vida da criança, é nela que o pensamento irá 
ajudá-la a compreender o que acontece em sua vida durante o seu dia a dia, período onde se desenvolve a 
inteligência. De acordo com Fontana (1997) utilizando-se da visão de Piaget, a criança inicia um período onde o 
conhecer passa a ser a explicação de sua realidade, pois para tudo o que ela vivenciará em suas experiências, 
existirá uma explicação, estrutura e organização.

� O desenvolvimento motor:
Este como os outros desenvolvimentos estarão presentes na vida da criança sempre, são contínuos. As crianças 
iniciam os seus movimentos bem cedo, ainda na fase de gestação de sua mãe, depois não param mais de se 
movimentar; o desenvolvimento motor não significa apenas o pular, correr, brincar, etc., significa também as 
expressões de suas emoções, seu equilíbrio mental. (WEIGEL, 1988).
Nas palavras de Gallague (2001, p. 25) como desenvolvimento motor entende-se: “[...] as alterações progressivas 
do comportamento motor, no decorrer da vida, conseguidas através da interação entre as exigências da tarefa, a 
biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. 
� O desenvolvimento afetivo: 
A palavra afetividade aqui não está relacionada apenas a carinho, amor ou sentimentos que conotam a emoções 
positivas; ela também pode se caracterizar como algo que afeta alguém, emoções ou sentimentos negativos. 
Segundo Galvão (2005, p. 61); “[...] a afetividade pode ter um conceito mais abrangente no qual podem ser 
inseridas várias manifestações”. Desta forma a afetividade pode transmitir emoções negativas e positivas que 
afetam crianças e adultos. Por exemplo: alegria, tristeza, raiva e ansiedade são emoções? Sim, mais também, 
sentimentos afetivos que se manifestam através de nosso comportamento. Para Wallon(apud Galvão (2005) na 

fase de seu desenvolvimento afetivo a criança começa a construir a sua identidade, interagindo com seu meio e 
controlando as suas emoções sempre com base em suas competências e necessidades.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem musical faz parte da história do ser humano desde o princípio, sendo muito significativa em sua 
vida; acrescentando muito em seu desenvolvimento tanto cognitivo, como motor e afetivo. De acordo com 
Nogueira (2003, p. 1), a música está presente: “[...] na vida dos seres humanos [...] exercendo as mais diferentes 
funções tornando-se uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.”
E, é na infância que se dá início o processo de construção do indivíduo, nessa fase ele inicia a aquisição e o 
desenvolvimento de seus conhecimentos diversos. Portanto, devem ser oferecidas a ele as condições para que 
este início lhe seja útil, proveitoso e acima de tudo agradável, pois dele dependerá parte da formação do sujeito.
Ao considerarmos o uso da música para trabalhar o desenvolvimento infantil, devemos a princípio destacar que 
segundo Nogueira (2003) ela já era usada para a formação do guerreiro na Antiguidade, pois para eles ajudava no 
desenvolvimento do caráter do homem público. Sem contar que ela permite também que se trabalhe com o 
lúdico, estimulando assim, a imaginação, atenção, raciocínio, memorização e a imitação. As propriedades que a 
música possui e pode oferecer para o desenvolvimento infantil, auxiliará com certeza o desenvolvimento do seu 
conhecimento e o intelectual, a sua inteligência.
Para Gardner (1995) a inteligência em sua fase inicial, acontece a partir da influência que existe entre a criança, 
sua genética e o ambiente a que ela está sendo inserida, ou seja, os estímulos, as oportunidades, as situações 
que serão ofertadas a ela, devem fazer com que desenvolva o seu intelecto de maneira ampla e ativa própria para 
a sua idade; pois, cada um possui o seu ritmo de desenvolvimento.
Portanto, ao oferecermos um ambiente propício, ao facilitarmos o seu desenvolvimento cognitivo, ao estimulá-lo 
através da música o desenvolvimento de sua inteligência estamos dando as crianças autonomia. De acordo com 
Angotti (2003, p. 28), ao facilitarmos ao indivíduo construir: “[...] a sua personalidade através do trabalho e do 
desenvolvimento da sua inteligência, ele alcançará a sua independência, a sua autonomia para poder dirigir a sua 
vida, [...]”. 
Ao incluir-se a música no desenvolvimento infantil, vê-se que aos poucos elas vão se tornando mais atentas, 
descobrindo aos poucos a sua capacidade, conhecendo desde pequenos a sua cultura e começando a formar 
uma relação com o meio, com seu mundo. (ANGOTTI, 2003)
Para Gardner (1995, p.23) a música oferece as crianças um estimulo lúdico, onde o acesso as informações é mais 
fácil e prazeroso. Em suas palavras ele defende que as: “evidências existentes em estudos de várias culturas 
apóiam a noção de que a música é uma faculdade universal. (...) existe uma capacidade computacional no inicio 
da infância”.
Fica claro que deste o ventre materno a criança já inicia a sua percepção auditiva, pois sente pequenos estímulos 
através de sons exteriores; ao ser inserida a música em sua rotina, em suas atividades fará com que ela comece 
a se movimentar com o ritmo da música. A partir da combinação ritmo e música, a criança se movimentará mais 
e essa combinação fará com que ela comece a desenvolver suas expressões corporais dando inicio ao seu 
desenvolvimento motor. (BRÉSCIA, 2011)
Ao serem combinados ritmo e movimento a música, isto fará com que a criança desenvolva muitas habilidades, 
comece a ter noções de rápido e devagar, pois estará acompanhando a música, o ritmo que aquela canção ou 
som está lhe indicando, lhe mostrará se ela deve se movimentar depressa, a música estará rápida e se seu 
movimento for lento, a música então estará devagar. Segundo Snyders (2008, p.82), a música “[...] nos agarra, 
sacode, invade, até impor-nos um determinado jeito de ser. Podemos então, ver os efeitos que as combinações 
com música causam no desenvolvimento motor da criança”. 
A música, o seu contato com as crianças ocasiona uma descarga e emoção e faz com que elas coloquem para 
fora tudo o que estão sentido, toda a tensão de seu corpo e de sua mente; fazendo com que o desenvolvimento 
cognitivo e motor possam agir em conjunto. (GARDNER, 1995):
Segundo Weigel (1988, p. 14-15). “Sempre que a criança tem a sua expressividade rítmica melhorada, com certeza 
ocorrerá o desenvolvimento é o favorecimento de sua coordenação motora”. O movimento é uma das condições 
principais para a vida de uma criança, por isso, e muito importante o papel do ritmo em seu desenvolvimento 
motor; sem ele a criança estaria fraca física e mentalmente. Assim como o movimento, o ritmo não acontece 
sozinho, um depende do outro, um flui através do outro e a música flui para ambos. 
Até agora podemos perceber que a música desempenha um papel muito importante para o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança; mas será que seu papel também, é importante para o desenvolvimento afetivo e 
social na infância?
Ao se iniciar um trabalho com música e tendo como objetivo principal o desenvolvimento infantil, é muito 
importante que seja levado em consideração à fase de desenvolvimento na qual estão inseridas as crianças; para 
tanto se deve utilizar o trabalho defendido por Vygotsky (1998) para a zona do desenvolvimento proximal. Em seu 
trabalho ele afirmava que não se deveriam facilitar muito as atividades para as crianças, pois assim estaríamos 
menosprezando a sua capacidade; nem tampouco dificultar demais, exigindo muito de sua capacidade, porque 
então, estaríamos desmotivando-as através dos obstáculos encontrados. O ideal seria introduzir a música para 
assim, como um brinquedo motivá-las. 
Segundo Weigel (1988), ao ser introduzida a música para o desenvolvimento infantil nota-se que começam a 
aparecer entre os pequenos manifestações de emoção, fazendo com que elas se soltem, comecem a se 
expressar, se libertem; podemos então dizer que algumas crianças mais introvertidas sintam-se capazes de 
interagir com o outro ou com o meio. 
As contribuições da música para o desenvolvimento afetivo infantil acontecem quando a criança passa a ter 
vontade e lhe são propicias as oportunidades de interagir com o outro. Podendo ocorrer este fato através de uma 
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brincadeira em comum ou de uma cantiga de roda (música). Este acontecimento pode gerar conflitos, troca de 
ideias, e experiências enfim, acontecimentos que surgem. Novidades para ela, mas que a música lhe 
proporcionará o desenvolver de sua sensibilidade, criatividade, imaginação, atenção, e a sua socialização. 
(WEIGEL, 1988)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste era contribuir para o entendimentoda importância da música para o desenvolvimento infantil? 
Através da pesquisa realizada concluímos que a música há muito faz parte da história da humanidade, embora 
fique claro, que não como a conhecemos hoje. Mas, cada fase de nossa evolução tem a sua própria música, seu 
ritmo, seu som a sua identidade. Portanto, a música está ligada ao nosso desenvolvimento como ser humano, 
sendo assim, ela se torna indispensável para o desenvolvimento infantil.
Não se pode fazer uso da música na educação apenas com o intuito de preencher lacunas ou na hora da 
brincadeira, deve-se trabalhar a música de uma maneira mais ampla; não apenas pelo fato dela ser obrigatória na 
educação brasileira através da Lei nº 11.769 de 2008, mas pelo fato dela ser muito importante para o 
desenvolvimento infantil. Não é apenas um produto cultural, uma forma de fazer com que as crianças conheçam 
a cultura, a arte; ela atua como uma ferramenta de desenvolvimento, pois auxilia no seu desenvolvimento 
intelectual, motor, afetivo e social.
Conclui-se que a música tem um papel relevante na educação infantil, ou seja, na educação das crianças, pois a 
ajuda a alcançar sua autonomia em atividades diárias, quando a auxilia em seu desenvolvimento motor; a 
expandir seu mundo de relações, integrando-a ao seu meio e aos que a cercam e faz com que seja capaz de 
apoiar, cooperar e principalmente respeitar.
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RESUMO 
Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação e o espaço escolar, bem como 
apontados avanços e retrocessos no Brasil, trazendo reflexões teóricas acerca da Política Educacional brasileira. 
Toda criança sem distinção, tem seus direitos assegurados pelas políticas publicas com oportunidades 
educativas, considerando que a escola é um espaço de  inclusão e não se restringe apenas em atendimento de 
direitos específicos de alguns alunos, e sim busca quebrar as barreiras uma vez que dentro da escola possam em 
igualdade participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas 
peculiaridades.
Palavras-chave: Política de educação; Escola; Direitos.

INTRODUÇÃO

 A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público. As perspectivas da política 
educacional brasileira implicam em examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado 
brasileiro. 
 Este artigo tem como objetivo compreender a política de educação no Brasil. Os objetivos específicos se 
fizeram em identificar o que é o espaço escolar; analisar a Política Educacional na contemporaneidade. 
 Sob a justificativa de que as políticas educacionais fazem parte do grupo de políticas sociais do país. 
Dessa forma, constituem um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir 
o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando.
  A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em 
relação à educação. Tratar, pois, dos limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o 
alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação?

POLÍTICA EDUCACIONAL
No Brasil, as Políticas Educacionais são unidas com as políticas sociais, e que são percebidas como força e 
resistência dos cidadãos, e que se destacam de maneira fundamental na economia e política. 
         A política educacional é marcada por questões sociais que representam as lutas de classes, no âmbito da 
educação como direito. 
As políticas públicas são decisivas para a concretização de direitos humanos, pois elas atuam na estrutura 
básica do sistema capitalista contribuindo para a construção do bem comum, visando à redução das 
desigualdades sociais [...] (FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 186).
            Segundo França e Ferreira (2012) as políticas públicas são fundamentais para que os direitos sejam 
cumpridos e que devem ser tomadas medidas para o combate da violência, discriminação e desigualdade social, 
que geralmente se apresenta de forma discreta.         
Quando se trata da efetivação de direitos legitimados em uma ordem jurídico-legal de um Estado democrático de 
direitos como o Brasil, as políticas públicas assumem papel importante na redução da pobreza e das 
desigualdades sociais, elementos importantes para o bem estar social com equidade, dignidade e autonomia. 
(FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 187).
         Conforme os autores a educação tem como objetivo atender necessidades sociais das pessoas assim como 
saúde, habitação, alimentação proporcionando sua inclusão social na comunidade.

                   De acordo com o Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) de 1990, no seu artigo 4° retrata que:
[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
       O ECA em seu artigo 53 traz: 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:
 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
          A atual LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.364/96) admite que “compreendem 
a educação como uma política social que tem o compromisso de garantir direitos sociais”, ou seja, indicando um 
conceito de educação que precisa ser praticada quanto a sua produção social e o papel da escola frente à 
sociedade.
Conforme exposto anteriormente a Política Educacional pertence ao grupo de Políticas Públicas sociais do país 
e se faz presente através da Legislação Educacional. 
        A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) coloca a educação formal como um direito de todos. 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, abordando o acesso à educação como um direito 
social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. (BRASIL, CF, 
1988).
        As políticas educacionais precisam levar em consideração os aspectos abordados pela a Constituição 
Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
especialmente quanto a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
        Em seu artigo 3º, a LDB atesta que o ensino deverá considerar os princípios de “igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender (…); pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização do profissional da educação escolar e 
garantia de padrão de qualidade”.
          As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):
• LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 - Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
• LEI Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 
providências.
• LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
          Continuando sobre as políticas educacionais se afirma que devem promover o engajamento escolar 
visando garantir, a todo cidadão brasileiro, o direito ao acesso à educação em seu estado e município. 
Nesse sentido, se referendo aos governos que precisam criar e manter espaços adequados e suficientes para o 
número de alunos, assim como ampliar e reorganizar o transporte escolar.
• Iniciativas como o Programa Caminho da Escola, do governo federal, além de outros projetos estaduais 
e municipais, auxiliam os estudantes que residem longe dos ambientes educacionais — em áreas rurais e 
ribeirinhas, por exemplo —, fornecendo transporte gratuito para assegurar que cheguem até as escolas.
• Outra solução é a criação de políticas de educação a distância. Essa modalidade facilita, por exemplo, o 
acesso à educação de jovens e adultos que precisam conciliar trabalho e estudo. O Centro de Mídias de Educação 
do Amazonas e o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, da Bahia, são exemplos de iniciativas.
• Além disso, é dever do Estado garantir o acesso à educação a alunos impossibilitados de se locomover 
até a escola, como aqueles alocados em hospitais e centros de detenção, e proporcionar um ambiente escolar 
inclusivo para crianças e jovens com necessidades especiais. 
• O Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola, por exemplo, é uma iniciativa do governo 
federal que monitora o acesso e a permanência na escola de alunos com deficiência, de 0 a 18 anos de idade, e 
possibilita a formação de gestores locais em educação inclusiva e acessibilidade.
        Além das políticas educacionais citadas ao longo do texto, existem diversas outras iniciativas em nosso país. 
Algumas delas a seguir como expostas pelo Ministério da Educação:
• Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, 
voltada para aqueles que não terminaram os estudos na idade correta;
• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado para ampliar a oferta de cursos 
profissionalizantes e de educação tecnológica, inclusive para alunos matriculados no Ensino Médio regular;
• Programa Universidade para Todos, que oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudos em 
instituições privadas de Ensino Superior;
• Programa Escola Acessível, cujo objetivo é melhorar as condições de acessibilidade nas escolas 
públicas de ensino regular, incluindo sua estrutura física e recursos didáticos e pedagógicos;
• Educação em Prisões, que dá apoio técnico e financeiro ao ensino de jovens e adultos do sistema 
penitenciário;
• Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que oferece cursos de 
licenciaturas para a formação de professores indígenas;
• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, que visa aumentar o investimento financeiro federal em ações e projetos educacionais dos estados, 
incluindo toda a educação básica.
         
         A intenção de uma política educacional é clara a respeito da intenção de uma política educacional, que 

poderá ser compreendido em seu objetivo de avaliar e garantir a efetividade dos programas e políticas públicas 
para a educação no país.
ESPAÇO ESCOLAR
A lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. traz em seu o Art. 1º, que a educação deve abrangir os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
A escola, enquanto equipamento social, precisa estar atenta para as mais diferentes formas de manifestação de 
exclusão social, incluindo-se desde questões que vão de violência, atitudes discriminatórias, de etnia, do gênero, 
de sexo, de classe social, etc., reprovações, até a evasão escolar, que muitas vezes é provocada pela necessidade 
do aluno de trabalhar para contribuir na renda familiar.
Seguindo então a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que coloca a educação formal como um 
direito de todos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, colocando o acesso à educação 
como um direito social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. 
(BRASIL, CF, 1988). 
As políticas educacionais no país precisam levar em consideração, acima de tudo, os aspectos abordados pela a 
Constituição Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996) especialmente a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
O ambiente escolar faz reflexos na diminuição da evasão escolar e servirá de apoio à ação do (a) professor(a) pois 
é um dos fatores fundamentais que causam o fracasso escolar e está diretamente relacionado às precárias 
condições socioeconômicas e culturais da família das crianças com dificuldades de aprendizagem.
      
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A crise atual das escolas brasileiras está cada vez marcada pela violência proveniente de aspectos que 
perpassam pelas questões econômicas, sociais e históricas. 
 Desse modo, faz-se importante ressaltar que o ambiente escolar deve  ser acolhedor  e favorável para 
evidenciar que o presente período histórico determina transformações societárias não afetam diretamente o 
conjunto da vida social e que nãom incidem sobre a educação.
 O conceito de aprendizagem não se restringe apenas no aspecto arquitetônico, refere-se aos recursos 
que favorecem em preparar a classe e atividades voltadas para estudantes por meio de um planejamento 
continuo e pedagógico. 
 O debate de educação sob a ótica da constituição federal envolve a questão da inclusão social que é 
necessário para que as escolas, seus gestores e equipe multiprofissionais se unam para fazer valer os direitos 
dos alunos e de suas famílias.
 Trata-se de um assunto onde já houve grande evolução, porém pra ser totalmente efetivado é preciso 
viabilizar que as escolas se prontifiquem a mudanças e ajustes já que existem leis e projetos sobre o assunto. Daí 
a necessidade de levar esse assunto a discussão nos ambientes acadêmicos e políticos, para que quanto mais 
seja falado maior a chance de ser de fato executado.
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Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação e o espaço escolar, bem como 
apontados avanços e retrocessos no Brasil, trazendo reflexões teóricas acerca da Política Educacional brasileira. 
Toda criança sem distinção, tem seus direitos assegurados pelas políticas publicas com oportunidades 
educativas, considerando que a escola é um espaço de  inclusão e não se restringe apenas em atendimento de 
direitos específicos de alguns alunos, e sim busca quebrar as barreiras uma vez que dentro da escola possam em 
igualdade participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas 
peculiaridades.
Palavras-chave: Política de educação; Escola; Direitos.

INTRODUÇÃO

 A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público. As perspectivas da política 
educacional brasileira implicam em examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado 
brasileiro. 
 Este artigo tem como objetivo compreender a política de educação no Brasil. Os objetivos específicos se 
fizeram em identificar o que é o espaço escolar; analisar a Política Educacional na contemporaneidade. 
 Sob a justificativa de que as políticas educacionais fazem parte do grupo de políticas sociais do país. 
Dessa forma, constituem um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir 
o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando.
  A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em 
relação à educação. Tratar, pois, dos limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o 
alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação?

POLÍTICA EDUCACIONAL
No Brasil, as Políticas Educacionais são unidas com as políticas sociais, e que são percebidas como força e 
resistência dos cidadãos, e que se destacam de maneira fundamental na economia e política. 
         A política educacional é marcada por questões sociais que representam as lutas de classes, no âmbito da 
educação como direito. 
As políticas públicas são decisivas para a concretização de direitos humanos, pois elas atuam na estrutura 
básica do sistema capitalista contribuindo para a construção do bem comum, visando à redução das 
desigualdades sociais [...] (FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 186).
            Segundo França e Ferreira (2012) as políticas públicas são fundamentais para que os direitos sejam 
cumpridos e que devem ser tomadas medidas para o combate da violência, discriminação e desigualdade social, 
que geralmente se apresenta de forma discreta.         
Quando se trata da efetivação de direitos legitimados em uma ordem jurídico-legal de um Estado democrático de 
direitos como o Brasil, as políticas públicas assumem papel importante na redução da pobreza e das 
desigualdades sociais, elementos importantes para o bem estar social com equidade, dignidade e autonomia. 
(FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 187).
         Conforme os autores a educação tem como objetivo atender necessidades sociais das pessoas assim como 
saúde, habitação, alimentação proporcionando sua inclusão social na comunidade.

                   De acordo com o Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) de 1990, no seu artigo 4° retrata que:
[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
       O ECA em seu artigo 53 traz: 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:
 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
          A atual LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.364/96) admite que “compreendem 
a educação como uma política social que tem o compromisso de garantir direitos sociais”, ou seja, indicando um 
conceito de educação que precisa ser praticada quanto a sua produção social e o papel da escola frente à 
sociedade.
Conforme exposto anteriormente a Política Educacional pertence ao grupo de Políticas Públicas sociais do país 
e se faz presente através da Legislação Educacional. 
        A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) coloca a educação formal como um direito de todos. 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, abordando o acesso à educação como um direito 
social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. (BRASIL, CF, 
1988).
        As políticas educacionais precisam levar em consideração os aspectos abordados pela a Constituição 
Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
especialmente quanto a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
        Em seu artigo 3º, a LDB atesta que o ensino deverá considerar os princípios de “igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender (…); pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização do profissional da educação escolar e 
garantia de padrão de qualidade”.
          As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):
• LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 - Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
• LEI Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 
providências.
• LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
          Continuando sobre as políticas educacionais se afirma que devem promover o engajamento escolar 
visando garantir, a todo cidadão brasileiro, o direito ao acesso à educação em seu estado e município. 
Nesse sentido, se referendo aos governos que precisam criar e manter espaços adequados e suficientes para o 
número de alunos, assim como ampliar e reorganizar o transporte escolar.
• Iniciativas como o Programa Caminho da Escola, do governo federal, além de outros projetos estaduais 
e municipais, auxiliam os estudantes que residem longe dos ambientes educacionais — em áreas rurais e 
ribeirinhas, por exemplo —, fornecendo transporte gratuito para assegurar que cheguem até as escolas.
• Outra solução é a criação de políticas de educação a distância. Essa modalidade facilita, por exemplo, o 
acesso à educação de jovens e adultos que precisam conciliar trabalho e estudo. O Centro de Mídias de Educação 
do Amazonas e o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, da Bahia, são exemplos de iniciativas.
• Além disso, é dever do Estado garantir o acesso à educação a alunos impossibilitados de se locomover 
até a escola, como aqueles alocados em hospitais e centros de detenção, e proporcionar um ambiente escolar 
inclusivo para crianças e jovens com necessidades especiais. 
• O Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola, por exemplo, é uma iniciativa do governo 
federal que monitora o acesso e a permanência na escola de alunos com deficiência, de 0 a 18 anos de idade, e 
possibilita a formação de gestores locais em educação inclusiva e acessibilidade.
        Além das políticas educacionais citadas ao longo do texto, existem diversas outras iniciativas em nosso país. 
Algumas delas a seguir como expostas pelo Ministério da Educação:
• Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, 
voltada para aqueles que não terminaram os estudos na idade correta;
• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado para ampliar a oferta de cursos 
profissionalizantes e de educação tecnológica, inclusive para alunos matriculados no Ensino Médio regular;
• Programa Universidade para Todos, que oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudos em 
instituições privadas de Ensino Superior;
• Programa Escola Acessível, cujo objetivo é melhorar as condições de acessibilidade nas escolas 
públicas de ensino regular, incluindo sua estrutura física e recursos didáticos e pedagógicos;
• Educação em Prisões, que dá apoio técnico e financeiro ao ensino de jovens e adultos do sistema 
penitenciário;
• Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que oferece cursos de 
licenciaturas para a formação de professores indígenas;
• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, que visa aumentar o investimento financeiro federal em ações e projetos educacionais dos estados, 
incluindo toda a educação básica.
         
         A intenção de uma política educacional é clara a respeito da intenção de uma política educacional, que 

poderá ser compreendido em seu objetivo de avaliar e garantir a efetividade dos programas e políticas públicas 
para a educação no país.
ESPAÇO ESCOLAR
A lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. traz em seu o Art. 1º, que a educação deve abrangir os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
A escola, enquanto equipamento social, precisa estar atenta para as mais diferentes formas de manifestação de 
exclusão social, incluindo-se desde questões que vão de violência, atitudes discriminatórias, de etnia, do gênero, 
de sexo, de classe social, etc., reprovações, até a evasão escolar, que muitas vezes é provocada pela necessidade 
do aluno de trabalhar para contribuir na renda familiar.
Seguindo então a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que coloca a educação formal como um 
direito de todos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, colocando o acesso à educação 
como um direito social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. 
(BRASIL, CF, 1988). 
As políticas educacionais no país precisam levar em consideração, acima de tudo, os aspectos abordados pela a 
Constituição Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996) especialmente a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
O ambiente escolar faz reflexos na diminuição da evasão escolar e servirá de apoio à ação do (a) professor(a) pois 
é um dos fatores fundamentais que causam o fracasso escolar e está diretamente relacionado às precárias 
condições socioeconômicas e culturais da família das crianças com dificuldades de aprendizagem.
      
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A crise atual das escolas brasileiras está cada vez marcada pela violência proveniente de aspectos que 
perpassam pelas questões econômicas, sociais e históricas. 
 Desse modo, faz-se importante ressaltar que o ambiente escolar deve  ser acolhedor  e favorável para 
evidenciar que o presente período histórico determina transformações societárias não afetam diretamente o 
conjunto da vida social e que nãom incidem sobre a educação.
 O conceito de aprendizagem não se restringe apenas no aspecto arquitetônico, refere-se aos recursos 
que favorecem em preparar a classe e atividades voltadas para estudantes por meio de um planejamento 
continuo e pedagógico. 
 O debate de educação sob a ótica da constituição federal envolve a questão da inclusão social que é 
necessário para que as escolas, seus gestores e equipe multiprofissionais se unam para fazer valer os direitos 
dos alunos e de suas famílias.
 Trata-se de um assunto onde já houve grande evolução, porém pra ser totalmente efetivado é preciso 
viabilizar que as escolas se prontifiquem a mudanças e ajustes já que existem leis e projetos sobre o assunto. Daí 
a necessidade de levar esse assunto a discussão nos ambientes acadêmicos e políticos, para que quanto mais 
seja falado maior a chance de ser de fato executado.
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RESUMO 
Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação e o espaço escolar, bem como 
apontados avanços e retrocessos no Brasil, trazendo reflexões teóricas acerca da Política Educacional brasileira. 
Toda criança sem distinção, tem seus direitos assegurados pelas políticas publicas com oportunidades 
educativas, considerando que a escola é um espaço de  inclusão e não se restringe apenas em atendimento de 
direitos específicos de alguns alunos, e sim busca quebrar as barreiras uma vez que dentro da escola possam em 
igualdade participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas 
peculiaridades.
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INTRODUÇÃO

 A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público. As perspectivas da política 
educacional brasileira implicam em examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado 
brasileiro. 
 Este artigo tem como objetivo compreender a política de educação no Brasil. Os objetivos específicos se 
fizeram em identificar o que é o espaço escolar; analisar a Política Educacional na contemporaneidade. 
 Sob a justificativa de que as políticas educacionais fazem parte do grupo de políticas sociais do país. 
Dessa forma, constituem um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir 
o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando.
  A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em 
relação à educação. Tratar, pois, dos limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o 
alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação?

POLÍTICA EDUCACIONAL
No Brasil, as Políticas Educacionais são unidas com as políticas sociais, e que são percebidas como força e 
resistência dos cidadãos, e que se destacam de maneira fundamental na economia e política. 
         A política educacional é marcada por questões sociais que representam as lutas de classes, no âmbito da 
educação como direito. 
As políticas públicas são decisivas para a concretização de direitos humanos, pois elas atuam na estrutura 
básica do sistema capitalista contribuindo para a construção do bem comum, visando à redução das 
desigualdades sociais [...] (FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 186).
            Segundo França e Ferreira (2012) as políticas públicas são fundamentais para que os direitos sejam 
cumpridos e que devem ser tomadas medidas para o combate da violência, discriminação e desigualdade social, 
que geralmente se apresenta de forma discreta.         
Quando se trata da efetivação de direitos legitimados em uma ordem jurídico-legal de um Estado democrático de 
direitos como o Brasil, as políticas públicas assumem papel importante na redução da pobreza e das 
desigualdades sociais, elementos importantes para o bem estar social com equidade, dignidade e autonomia. 
(FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 187).
         Conforme os autores a educação tem como objetivo atender necessidades sociais das pessoas assim como 
saúde, habitação, alimentação proporcionando sua inclusão social na comunidade.

                   De acordo com o Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) de 1990, no seu artigo 4° retrata que:
[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
       O ECA em seu artigo 53 traz: 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:
 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
          A atual LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.364/96) admite que “compreendem 
a educação como uma política social que tem o compromisso de garantir direitos sociais”, ou seja, indicando um 
conceito de educação que precisa ser praticada quanto a sua produção social e o papel da escola frente à 
sociedade.
Conforme exposto anteriormente a Política Educacional pertence ao grupo de Políticas Públicas sociais do país 
e se faz presente através da Legislação Educacional. 
        A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) coloca a educação formal como um direito de todos. 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, abordando o acesso à educação como um direito 
social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. (BRASIL, CF, 
1988).
        As políticas educacionais precisam levar em consideração os aspectos abordados pela a Constituição 
Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
especialmente quanto a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
        Em seu artigo 3º, a LDB atesta que o ensino deverá considerar os princípios de “igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender (…); pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização do profissional da educação escolar e 
garantia de padrão de qualidade”.
          As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):
• LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 - Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
• LEI Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 
providências.
• LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
          Continuando sobre as políticas educacionais se afirma que devem promover o engajamento escolar 
visando garantir, a todo cidadão brasileiro, o direito ao acesso à educação em seu estado e município. 
Nesse sentido, se referendo aos governos que precisam criar e manter espaços adequados e suficientes para o 
número de alunos, assim como ampliar e reorganizar o transporte escolar.
• Iniciativas como o Programa Caminho da Escola, do governo federal, além de outros projetos estaduais 
e municipais, auxiliam os estudantes que residem longe dos ambientes educacionais — em áreas rurais e 
ribeirinhas, por exemplo —, fornecendo transporte gratuito para assegurar que cheguem até as escolas.
• Outra solução é a criação de políticas de educação a distância. Essa modalidade facilita, por exemplo, o 
acesso à educação de jovens e adultos que precisam conciliar trabalho e estudo. O Centro de Mídias de Educação 
do Amazonas e o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, da Bahia, são exemplos de iniciativas.
• Além disso, é dever do Estado garantir o acesso à educação a alunos impossibilitados de se locomover 
até a escola, como aqueles alocados em hospitais e centros de detenção, e proporcionar um ambiente escolar 
inclusivo para crianças e jovens com necessidades especiais. 
• O Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola, por exemplo, é uma iniciativa do governo 
federal que monitora o acesso e a permanência na escola de alunos com deficiência, de 0 a 18 anos de idade, e 
possibilita a formação de gestores locais em educação inclusiva e acessibilidade.
        Além das políticas educacionais citadas ao longo do texto, existem diversas outras iniciativas em nosso país. 
Algumas delas a seguir como expostas pelo Ministério da Educação:
• Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, 
voltada para aqueles que não terminaram os estudos na idade correta;
• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado para ampliar a oferta de cursos 
profissionalizantes e de educação tecnológica, inclusive para alunos matriculados no Ensino Médio regular;
• Programa Universidade para Todos, que oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudos em 
instituições privadas de Ensino Superior;
• Programa Escola Acessível, cujo objetivo é melhorar as condições de acessibilidade nas escolas 
públicas de ensino regular, incluindo sua estrutura física e recursos didáticos e pedagógicos;
• Educação em Prisões, que dá apoio técnico e financeiro ao ensino de jovens e adultos do sistema 
penitenciário;
• Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que oferece cursos de 
licenciaturas para a formação de professores indígenas;
• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, que visa aumentar o investimento financeiro federal em ações e projetos educacionais dos estados, 
incluindo toda a educação básica.
         
         A intenção de uma política educacional é clara a respeito da intenção de uma política educacional, que 

poderá ser compreendido em seu objetivo de avaliar e garantir a efetividade dos programas e políticas públicas 
para a educação no país.
ESPAÇO ESCOLAR
A lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. traz em seu o Art. 1º, que a educação deve abrangir os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
A escola, enquanto equipamento social, precisa estar atenta para as mais diferentes formas de manifestação de 
exclusão social, incluindo-se desde questões que vão de violência, atitudes discriminatórias, de etnia, do gênero, 
de sexo, de classe social, etc., reprovações, até a evasão escolar, que muitas vezes é provocada pela necessidade 
do aluno de trabalhar para contribuir na renda familiar.
Seguindo então a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que coloca a educação formal como um 
direito de todos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, colocando o acesso à educação 
como um direito social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. 
(BRASIL, CF, 1988). 
As políticas educacionais no país precisam levar em consideração, acima de tudo, os aspectos abordados pela a 
Constituição Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996) especialmente a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
O ambiente escolar faz reflexos na diminuição da evasão escolar e servirá de apoio à ação do (a) professor(a) pois 
é um dos fatores fundamentais que causam o fracasso escolar e está diretamente relacionado às precárias 
condições socioeconômicas e culturais da família das crianças com dificuldades de aprendizagem.
      
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A crise atual das escolas brasileiras está cada vez marcada pela violência proveniente de aspectos que 
perpassam pelas questões econômicas, sociais e históricas. 
 Desse modo, faz-se importante ressaltar que o ambiente escolar deve  ser acolhedor  e favorável para 
evidenciar que o presente período histórico determina transformações societárias não afetam diretamente o 
conjunto da vida social e que nãom incidem sobre a educação.
 O conceito de aprendizagem não se restringe apenas no aspecto arquitetônico, refere-se aos recursos 
que favorecem em preparar a classe e atividades voltadas para estudantes por meio de um planejamento 
continuo e pedagógico. 
 O debate de educação sob a ótica da constituição federal envolve a questão da inclusão social que é 
necessário para que as escolas, seus gestores e equipe multiprofissionais se unam para fazer valer os direitos 
dos alunos e de suas famílias.
 Trata-se de um assunto onde já houve grande evolução, porém pra ser totalmente efetivado é preciso 
viabilizar que as escolas se prontifiquem a mudanças e ajustes já que existem leis e projetos sobre o assunto. Daí 
a necessidade de levar esse assunto a discussão nos ambientes acadêmicos e políticos, para que quanto mais 
seja falado maior a chance de ser de fato executado.
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RESUMO 
Este artigo realizada uma breve retrospectiva acerca da política de educação e o espaço escolar, bem como 
apontados avanços e retrocessos no Brasil, trazendo reflexões teóricas acerca da Política Educacional brasileira. 
Toda criança sem distinção, tem seus direitos assegurados pelas políticas publicas com oportunidades 
educativas, considerando que a escola é um espaço de  inclusão e não se restringe apenas em atendimento de 
direitos específicos de alguns alunos, e sim busca quebrar as barreiras uma vez que dentro da escola possam em 
igualdade participar, tendo condições de aprender, relacionar com os outros com suas necessidades e suas 
peculiaridades.
Palavras-chave: Política de educação; Escola; Direitos.

INTRODUÇÃO

 A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público. As perspectivas da política 
educacional brasileira implicam em examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado 
brasileiro. 
 Este artigo tem como objetivo compreender a política de educação no Brasil. Os objetivos específicos se 
fizeram em identificar o que é o espaço escolar; analisar a Política Educacional na contemporaneidade. 
 Sob a justificativa de que as políticas educacionais fazem parte do grupo de políticas sociais do país. 
Dessa forma, constituem um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir 
o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando.
  A política educacional diz respeito às decisões que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em 
relação à educação. Tratar, pois, dos limites e perspectivas da política educacional brasileira implica examinar o 
alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. 
 Considerando a realidade, e a Política de Educação. Este artigo busca responder a problemática: Quais 
as garantias legais da sociedade ao acesso a educação?

POLÍTICA EDUCACIONAL
No Brasil, as Políticas Educacionais são unidas com as políticas sociais, e que são percebidas como força e 
resistência dos cidadãos, e que se destacam de maneira fundamental na economia e política. 
         A política educacional é marcada por questões sociais que representam as lutas de classes, no âmbito da 
educação como direito. 
As políticas públicas são decisivas para a concretização de direitos humanos, pois elas atuam na estrutura 
básica do sistema capitalista contribuindo para a construção do bem comum, visando à redução das 
desigualdades sociais [...] (FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 186).
            Segundo França e Ferreira (2012) as políticas públicas são fundamentais para que os direitos sejam 
cumpridos e que devem ser tomadas medidas para o combate da violência, discriminação e desigualdade social, 
que geralmente se apresenta de forma discreta.         
Quando se trata da efetivação de direitos legitimados em uma ordem jurídico-legal de um Estado democrático de 
direitos como o Brasil, as políticas públicas assumem papel importante na redução da pobreza e das 
desigualdades sociais, elementos importantes para o bem estar social com equidade, dignidade e autonomia. 
(FRANÇA e FERREIRA, 2012, p. 187).
         Conforme os autores a educação tem como objetivo atender necessidades sociais das pessoas assim como 
saúde, habitação, alimentação proporcionando sua inclusão social na comunidade.

                   De acordo com o Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) de 1990, no seu artigo 4° retrata que:
[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
       O ECA em seu artigo 53 traz: 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:
 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
          A atual LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.364/96) admite que “compreendem 
a educação como uma política social que tem o compromisso de garantir direitos sociais”, ou seja, indicando um 
conceito de educação que precisa ser praticada quanto a sua produção social e o papel da escola frente à 
sociedade.
Conforme exposto anteriormente a Política Educacional pertence ao grupo de Políticas Públicas sociais do país 
e se faz presente através da Legislação Educacional. 
        A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) coloca a educação formal como um direito de todos. 
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, abordando o acesso à educação como um direito 
social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. (BRASIL, CF, 
1988).
        As políticas educacionais precisam levar em consideração os aspectos abordados pela a Constituição 
Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
especialmente quanto a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
        Em seu artigo 3º, a LDB atesta que o ensino deverá considerar os princípios de “igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender (…); pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização do profissional da educação escolar e 
garantia de padrão de qualidade”.
          As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):
• LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 - Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
• LEI Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 
providências.
• LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
          Continuando sobre as políticas educacionais se afirma que devem promover o engajamento escolar 
visando garantir, a todo cidadão brasileiro, o direito ao acesso à educação em seu estado e município. 
Nesse sentido, se referendo aos governos que precisam criar e manter espaços adequados e suficientes para o 
número de alunos, assim como ampliar e reorganizar o transporte escolar.
• Iniciativas como o Programa Caminho da Escola, do governo federal, além de outros projetos estaduais 
e municipais, auxiliam os estudantes que residem longe dos ambientes educacionais — em áreas rurais e 
ribeirinhas, por exemplo —, fornecendo transporte gratuito para assegurar que cheguem até as escolas.
• Outra solução é a criação de políticas de educação a distância. Essa modalidade facilita, por exemplo, o 
acesso à educação de jovens e adultos que precisam conciliar trabalho e estudo. O Centro de Mídias de Educação 
do Amazonas e o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica, da Bahia, são exemplos de iniciativas.
• Além disso, é dever do Estado garantir o acesso à educação a alunos impossibilitados de se locomover 
até a escola, como aqueles alocados em hospitais e centros de detenção, e proporcionar um ambiente escolar 
inclusivo para crianças e jovens com necessidades especiais. 
• O Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola, por exemplo, é uma iniciativa do governo 
federal que monitora o acesso e a permanência na escola de alunos com deficiência, de 0 a 18 anos de idade, e 
possibilita a formação de gestores locais em educação inclusiva e acessibilidade.
        Além das políticas educacionais citadas ao longo do texto, existem diversas outras iniciativas em nosso país. 
Algumas delas a seguir como expostas pelo Ministério da Educação:
• Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, 
voltada para aqueles que não terminaram os estudos na idade correta;
• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado para ampliar a oferta de cursos 
profissionalizantes e de educação tecnológica, inclusive para alunos matriculados no Ensino Médio regular;
• Programa Universidade para Todos, que oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudos em 
instituições privadas de Ensino Superior;
• Programa Escola Acessível, cujo objetivo é melhorar as condições de acessibilidade nas escolas 
públicas de ensino regular, incluindo sua estrutura física e recursos didáticos e pedagógicos;
• Educação em Prisões, que dá apoio técnico e financeiro ao ensino de jovens e adultos do sistema 
penitenciário;
• Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que oferece cursos de 
licenciaturas para a formação de professores indígenas;
• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, que visa aumentar o investimento financeiro federal em ações e projetos educacionais dos estados, 
incluindo toda a educação básica.
         
         A intenção de uma política educacional é clara a respeito da intenção de uma política educacional, que 

poderá ser compreendido em seu objetivo de avaliar e garantir a efetividade dos programas e políticas públicas 
para a educação no país.
ESPAÇO ESCOLAR
A lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. traz em seu o Art. 1º, que a educação deve abrangir os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
A escola, enquanto equipamento social, precisa estar atenta para as mais diferentes formas de manifestação de 
exclusão social, incluindo-se desde questões que vão de violência, atitudes discriminatórias, de etnia, do gênero, 
de sexo, de classe social, etc., reprovações, até a evasão escolar, que muitas vezes é provocada pela necessidade 
do aluno de trabalhar para contribuir na renda familiar.
Seguindo então a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que coloca a educação formal como um 
direito de todos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco, colocando o acesso à educação 
como um direito social, e conforme descreve em seu artigo 205, “direito de todos e dever do Estado e da família”. 
(BRASIL, CF, 1988). 
As políticas educacionais no país precisam levar em consideração, acima de tudo, os aspectos abordados pela a 
Constituição Federal e pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996) especialmente a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro.
O ambiente escolar faz reflexos na diminuição da evasão escolar e servirá de apoio à ação do (a) professor(a) pois 
é um dos fatores fundamentais que causam o fracasso escolar e está diretamente relacionado às precárias 
condições socioeconômicas e culturais da família das crianças com dificuldades de aprendizagem.
      
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A crise atual das escolas brasileiras está cada vez marcada pela violência proveniente de aspectos que 
perpassam pelas questões econômicas, sociais e históricas. 
 Desse modo, faz-se importante ressaltar que o ambiente escolar deve  ser acolhedor  e favorável para 
evidenciar que o presente período histórico determina transformações societárias não afetam diretamente o 
conjunto da vida social e que nãom incidem sobre a educação.
 O conceito de aprendizagem não se restringe apenas no aspecto arquitetônico, refere-se aos recursos 
que favorecem em preparar a classe e atividades voltadas para estudantes por meio de um planejamento 
continuo e pedagógico. 
 O debate de educação sob a ótica da constituição federal envolve a questão da inclusão social que é 
necessário para que as escolas, seus gestores e equipe multiprofissionais se unam para fazer valer os direitos 
dos alunos e de suas famílias.
 Trata-se de um assunto onde já houve grande evolução, porém pra ser totalmente efetivado é preciso 
viabilizar que as escolas se prontifiquem a mudanças e ajustes já que existem leis e projetos sobre o assunto. Daí 
a necessidade de levar esse assunto a discussão nos ambientes acadêmicos e políticos, para que quanto mais 
seja falado maior a chance de ser de fato executado.
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