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jogoS na alfabetIzação: a ImPortâncIa Do lúDIco Durante o 
ProceSSo De alfabetIzação

marIa crIStIna marcelIno bento

A criança precisa jogar, brincar, inventar, criar para crescer, conhecer e explorar o mundo a sua volta. 

Vários autores expõem a importância dos jogos – do aspecto lúdico no processo de alfabetização. A 

oficina pretende proporcionar aos professores/futuros professores da Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental e/ou pais sugestões de jogos que favorecem o processo de aquisição da lingua-

gem oral e escrita, com o intuito de que cada um possa estruturar seu plano educativo de acordo com 

suas experiências pessoais, necessidades e interesses de seus alunos, da escola e da comunidade.

reSumo

A criança precisa jogar, brincar, inventar, criar 
para crescer, conhecer e explorar o mundo a sua 
volta. Vários autores expõem a importância dos 
jogos – do aspecto lúdico no processo de alfabe-
tização. A partir da década de oitenta surgiram 
várias pesquisas sobre a concepção de alfa-
betização, propondo uma nova concepção do 
trabalho pedagógico. O uso dos jogos para a 
aquisição da linguagem oral e escrita também 
fazia parte desta nova concepção do trabalho 
pedagógico.

Faz-se necessário que a criança tenha espaço para 
brincar, jogar, pois assim desenvolve os aspectos: 
cognitivo, afetivo, motor e social. Portanto este 
momento é indispensável à criança. Rizzi (2005) 
afirma em seu livro intitulado “Atividades Lúdi-
cas na Educação de Crianças” que o ato de jogar 
é tão antigo quanto o homem, pois este sempre 
manifestou uma tendência lúdica – encontramos 
o ato de jogar nas mais diversas épocas vividas 
pela humanidade.

Porém, em pleno século XXI percebemos que 
nossas crianças passam mais tempo em frente à 
televisão do que jogando. Na escola a realidade, 
nem sempre muda, pois, ainda há o preconceito, 
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental em relação ao momento do jogo. Jogar 
ou brincar para alguns profissionais da educa-
ção e/ou pais é uma atividade direcionada para 
a hora do intervalo. Às vezes os jogos são vistos 
sob o perfil de competitividade, agressividade, 
barulho, ou mero passatempo que atrapalham os 
adultos. Acreditamos que o jogo ou o momento 
de jogar com as crianças atrapalham pais/profes-
sores que não querem, não sabem ou não gostam 
de participar deste momento.

Embora muito se estude e se publique sobre jo-
gos que auxiliam a aquisição da linguagem oral e 
escrita, ainda encontramos situações de fracasso 
no processo de alfabetização. Ao tentarmos per-
ceber o porquê de tal fracasso, encontraremos 
uma lista enorme de problemas para justificá-lo. 
Não nos cabe aqui enumerar ou discutir estes 
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problemas, pois nosso objetivo é propor, àqueles 
que pretendem brincar e contribuir para o desen-
volvimento das crianças, jogos que podem contri-
buir para a aquisição da linguagem oral e escrita.

Os tipos de jogos apresentados a seguir não se-
rão relacionados em divisões especificas de jo-
gos, segundo diferentes autores. N este momento 
interessa-nos  sua contribuição para o processo 
de alfabetização:

Representação de papéis e dramatização 
– desenvolvem a linguagem oral e escrita, 
a imaginação, a socialização, o melhor co-
nhecimento de si mesmo de dos outros; 

Jogos linguísticos ou jogos verbais (par-
lendas, trava-línguas, adivinhações, qua-
drinhas) – permitem discriminar os sons 
iniciais ou finais das palavras; estimulam 
a criatividade, ao propiciar associações 
de palavras pouco usuais, favorecem o 
desenvolvimento do vocabulário;

Jogo de rimas – as crianças aprendem a 
discriminar os sons iniciais e finais das pa-
lavras, sua seqüência sonora;

Jogos com instruções – favorecem o de-
senvolvimento da função normativa da 
linguagem, ao mesmo tempo em que fa-
vorece a compreensão de regras;

Jogos e exercícios com o próprio corpo 
– exercitam os movimentos do próprio 

corpo, seu ritmo, sua cadência e seu de-
sembaraço;

Jogos de mesa – desenvolvem raciocínio 
espacial, estimula a estabelecer relações 
entre objetos, figuras, formas, cores e 
quantidades, associações;

Jogos de sensibilização ou autoconheci-
mento – desenvolvem os cinco sentidos, 
ajuda a estabelecer relações espaciais.

O jogo deve fazer parte da rotina da criança. A 
criança se sente desafiada enquanto joga, ou 
seja, ela deve buscar solução para a sua situação 
problema. Buscar solução sozinha, com a ajuda 
de outra(s) criança(s) ou de um adulto. Enquanto 
busca solução(s) canaliza as emoções e senti-
mentos, o que ajuda a desenvolver-se.

Este trabalho destina-se a todos os adultos que 
aceitam o desafio de contribuir para o desenvol-
vimento de nossas crianças.
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avalIação: conceItoS e eStratégIaS Para o SuceSSo

raquel De goDoy retz

Nos estudos sobre avaliação, encontram-se diversos enfoques: avaliação institucional, avaliação de 

desempenho de aprendizagem escolar, avaliação de produção em indústrias, avaliação de qualidade de 

produtos e serviços, avaliação de satisfação ou de opinião de determinado público. A Avaliação deve 

ser um processo que permite identificar os fatores que afetam, positiva ou negativamente, a qualidade 

das atividades desenvolvidas. A identificação de fatores liga-se à busca de qualidade, de aprimora-

mento ou de correção do caminho assumido. 

reSumo

Nos estudos sobre avaliação, encontram-se di-
versos enfoques: avaliação institucional, avalia-
ção de desempenho de aprendizagem escolar, 
avaliação de produção em indústrias, avaliação 
de qualidade de produtos e serviços, avaliação 
de satisfação ou de opinião de determinado pú-
blico. 

Abordamos a avaliação primeiramente de forma 
geral. 

Etimologicamente, a avaliação traz em sua raiz o 
conceito de juízo de valor. Avaliar remete-nos à 
análise crítica sobre algum objeto, ferramentas 
necessárias para análise e movimento de busca 
de qualidade.

Alguns estudos privilegiam o entendimento da 
avaliação, ressaltando os objetivos do processo 
avaliatório.

Quanto aos objetivos, serão elencados alguns as-
pectos significativos, a saber: 

IDentIfIcação De fatoreS Para buSca De 
melhorIaS

A Avaliação deve ser um processo que permite 
identificar os fatores que afetam, positiva ou ne-
gativamente, a qualidade das atividades desen-
volvidas. A identificação de fatores liga-se à busca 
de qualidade, de aprimoramento ou de correção 
do caminho assumido. Assim, para Belloni (1989, 
p. 65): a avaliação “visa tanto à identificação das 
deficiências e dos equívocos na busca de sua su-
peração, quanto à identificação dos acertos e dos 
pontos fortes na busca de seu aprimoramento”.

reflexão Sobre o Projeto, Sobre oS objetIvoS, 
Sobre o que Se PretenDe

A avaliação pode indicar a oportunidade de re-
visão, redirecionamento, ou retomada do projeto 
ou mesmo dos objetivos que se têm. A reflexão 
sobre os objetivos cria condições para que se 
prospecte o verdadeiro aspecto do projeto, com 
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repercussão concreta em suas atividades.

A avaliação, enquanto questionamento do fazer 
e do pensar, é muito mais do que julgamento de 
méritos; é um processo de reconstrução, trans-
formação, correções e aperfeiçoamento das ati-
vidades praticadas (FÁVERO, 1989).

tranSformação SocIal

Frente às constantes mudanças da sociedade 
e ao surgimento de novos desafios, a avaliação 
proporciona a conscientização e verificação do 
desempenho e da capacidade de adequação à 
novidade.

emancIPação

A avaliação, auxiliando na construção de uma 
posição emancipatória do homem e da socieda-
de, pauta-se no diálogo com a realidade social, à 
luz de uma pluralidade de visões de homem e de 
mundo (SAUL, 1988). 

Compreende-se a avaliação como instrumento 
de análise crítica, que se baseia em uma proposta 
emancipatória. Por emancipação, segundo Valle 
(1999, p. 8), entende-se: “[...] um estado, no qual 
a dinâmica entre direitos e deveres é medida por 
uma ação crítica e criativa dos indivíduos frente 
aos mundos subjetivos, social e objetivo, tendo 
em vista, principalmente, ações concretas que 
possibilitem a transformação da realidade”.

relação

A avaliação, conceituada como “relação”, reme-
te-nos a quatro combinações: índices alcançados 
X metas e intenções traçadas; desempenho ou 
metas X compromisso social.

A relação do desempenho frente às necessida-
des pressupõe verificar a flexibilidade para 
responder a antigas e novas demandas. Para 
tanto, se faz necessário desenvolver ou forta-
lecer a capacidade de estabelecer parcerias 
na realização de ações. 

tomaDa De DecISão

A avaliação, sendo um processo de tomada de 
consciência e de aferição, é um instrumento funda-
mental para a tomada de decisões.  Este processo 
não se faz só em um determinado momento, nem 
seus efeitos se dão de imediato. A observação dos 
fatos ocorre ao longo do processo, ressaltando-se 
a importância de dados acumulados para a com-
preensão da realidade avaliada. 

Sobre avaliação educacional, destaca Pinto, Hein-
zen e Melo (2005) que a avaliação tem por obje-
tivo gerar conhecimentos que levem a decisões 
que tenham conseqüências imediatas. 

aferIção

A aferição é a forma avaliativa que possibilita 
atribuição de pontos, conceitos, notas. Sendo um 
instrumento discriminatório tem cunho político 
ou será apenas um instrumento burocrático.

O aspecto classificatório ou discriminatório da 
aferição pode estar relacionado com conseqüên-
cias punitivas. Belloni afirma a incoerência des-
ta relação: “avaliação é um processo de tomada 
de consciência e de aferição da propriedade do 
desenvolvimento de uma ação, cujo objetivo é a 
correção e aperfeiçoamento do rumo e não sim-
plesmente de punição” (BELLONI, 1989, p. 55).

Os estudos de avaliação destacam além da finalida-
de, a metodologia, a consequência do processo ava-
liativo como aspectos que devem ser considerados.

Ao abordar as finalidades, é fundamental perceber 
a avaliação como instrumento de reflexão crítica, 
com destaque para o sentido transformador, vi-
sando a um modelo democrático e emancipatório. 
“Avaliar é importante para impulsionar um proces-
so criativo de autocrítica” (RISTOFF, 1996, p.50).

Relativamente à metodologia, sublinha-se a impor-
tância da Participação de todos os envolvidos e de di-
ferentes formas no decorrer do processo avaliativo.

Por fim, relativamente à consequência do processo, 
destaca-se o movimento, isto é, o dinamismo como 
típica conseqüência da avaliação emancipatória.
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Destacam-se estas três categorias, que, repeti-
das e articuladamente, aparecem na proposta 
emancipatória de avaliação:  reflexão crítica, par-
ticipação e movimento.

Estes pontos ocorrem articulados e complemen-
tarmente, para que se considere o sistema ava-
liativo formativo e emancipatório, oferecendo 
dados e subsídios para tomada de decisões, para 
melhoria da qualidade e do envolvimento. 

A categoria Reflexão Crítica reúne elementos 
referentes à forma de organização e análise dos 
dados da avaliação. Como os dados obtidos, com 
determinado instrumental avaliativo, podem sub-
sidiar novas práticas ou correção de rumos? Para 
que servem os dados coletados? Como analisar 
comparativamente resultados? 

Um exemplo cotidiano da área da saúde é a ava-
liação de nutrição em crianças. Para que serve 
a avaliação, se não for feita uma reflexão crítica 
da situação e uma tomada de decisão para que o 
quadro seja alterado? Instrumentos de Avaliação 
não têm fim neles mesmos, sem a reflexão so-
bre seus resultados.

A categoria Participação no processo é o en-
volvimento das diferentes pessoas no decorrer 
do processo de avaliação. Tanto o sujeito que 
avalia como quem é avaliado deve participar da 
concepção, elaboração e análise dos resulta-
dos, ou seja, de todo o processo. 

As avaliações dialogadas de trabalhos em equi-
pe são exemplos significativos da importância 
da participação.

A categoria Movimento engloba o dinamismo 
que a avaliação emancipatória propicia. Refe-
re-se à possibilidade, intrínseca ao processo 
avaliativo, de mudanças, de melhorias no que 
é avaliado. 

Quando se tem uma avaliação com pouca par-
ticipação e poucas reflexões críticas sobre os 
dados, dificilmente observam-se mudanças 
significativas. 

Nossa cultura historicamente é marcada por ava-
liações classificatórias e sem enfoque emancipa-
tório, e assim, constatamos mudanças em aspec-
tos pontuais e sem alterações significativas.

As três categorias (participação, reflexão crítica 
e movimento) podem ser chaves para compre-
ender um processo avaliativo que busque reais 
melhorias. São categorias inter-relacionadas. 
Avaliar a participação em si mesma, sem rela-
cioná-la com a reflexão crítica, pode tornar a 
reflexão estéril. Refletir sem ser para agir, para 
levar a IES a crescer e desenvolver-se, pode ser 
um comportamento que, a longo prazo, leve as 
pessoas ao desânimo, ao ceticismo. As pessoas 
participam. Dão sugestões. Gastam seu tempo 
refletindo, mas querem ver resultados. Trata-se 
de um processo em que uma categoria remete a 
outra, dinamicamente.
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o DeSafIo no enSIno Da leItura e eScrIta na SocIeDaDe 
contemPorânea

regIna helena leIte alckmIn PruDente

Dividiremos o nosso tempo em dois momentos: a) primeiro momento – focaremos embasamentos cog-

nitivos sobre o Ler e o Escrever com análise de nossa contemporaneidade; b) segundo momento – se-

rão oferecidas sugestões de atividades.Iniciaremos com a definição etmológica das palavras “desafio” 

e “contemporaneidade”, analisando o contexto das mudanças sociais e políticas das últimas décadas, 

o grande equívoco existente em todo país sobre a questão do Método de Alfabetização, bem como os 

comprometimentos mais comuns relacionados ao Ler e ao Escrever. Quanto à parte prática abordare-

mos: atividades de linguagem oral; atividades de leitura; escrita de palavras e produção de textos.

reSumo

A observação, há vários anos, sobre a dificuldade 
dos (as) meninos (as) para a aprendizagem da 
leitura e escrita induziu a questionamentos e pes-
quisas e nos impulsionou a participar do 1º Con-
gresso Integrado do Conhecimento da FATEA/
Lorena, com o mini curso: Desafio no Ensino da 
Leitura e Escrita na Sociedade Contemporânea. 

Foi desenvolvida uma análise da Sociedade Con-
temporânea bem como da Educação no Brasil, 
para pontuar o desafio que se instala no ensino 
da leitura e escrita nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental. Os estudos do sociólogo Zygmunt 
Bauman nortearam a análise que foi desenvolvi-
da sobre a contemporaneidade, considerando as 
metáforas “fluidez” ou “liquidez” para se captar a 
natureza da presente fase com enfoques ao con-
sumo, às especularizações das relações sociais, 
aos conflitos pontuais, às inovações, à fluidez no 
espaço e à crise nas instituições. Contextualizou-
se o momento em que vivemos para poder com-
preender o texto, a sala de aula com os desafios 
presentes no ensinar e aprender, ou seja, com a 

“liquidez” desse ensinar e aprender. O olhar foi 
direcionado à Educação no Brasil e aos equívocos 
encontrados nessa Educação. 

O primeiro equívoco foi quando o construtivis-
mo desabou na cabeça dos educadores (dé-
cada 70/80), pondo abaixo a prática vigente, 
deixando-os atônitos, perdidos, concebendo o 
construtivismo como um método, como muitos 
apregoavam. Construtivismo é uma proposta fi-
losófica de como olhar um aprender, ou seja, de 
como a criança ou o sujeito avança e constrói 
seus conhecimentos. O erro nessa teoria serve 
de bússola do professor, para entender como o 
aluno levanta hipóteses sobre um determinado 
conhecimento. Todo aluno apresenta um conhe-
cimento prévio que precisa ser acionado, para 
tornar-se significativo para ele, bem como um su-
jeito ativo-interativo no processo de sua apren-
dizagem. Nesse sentido, o erro é para ser traba-
lhado, sim, confrontando com o que é chamado 
de certo, para que o aluno possa compreender e 
construir o conteúdo adequado ao conhecimen-
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to. Essa teoria trouxe aos professores, aos pais, 
aos alunos, à Educação em geral, muitos equívo-
cos por falta de conhecimento teórico, por falta 
de leitura aprofundada das pesquisas, por falta 
de discussões adequadas aos envolvidos com a 
Educação. O equívoco maior recaiu sobre o En-
sino Fundamental, no período da Alfabetização 
da Criança. Atualmente, estamos colhendo os 
frutos da tamanha confusão: crianças e jovens 
semi-analfabetos, professores desencantados e 
desesperançados que necessitam ser ouvidos e 
orientados de forma mais consciente. Daí a rele-
vância dos cursos de Formação de Professores. 
Outro grande equívoco se instala. Os trabalhos 
de Emília Ferreiro deram origem aos pressupos-
tos teóricos sobre a psicogênese do Sistema da 
Escrita (1974). Se Piaget quis estudar a gênese do 
conhecimento, Emília Ferreiro, aluna de Piaget, 
quis estudar a gênese da escrita. Sua pesquisa é 
apregoada como método e mais uma vez o equí-
voco se instaura. Nenhum dos autores citados 
tinha por intenção criar um método, uma técnica 
de Alfabetização. Compete ao Professor, profis-
sional de uma forma consciente, a partir de seus 
estudos e pesquisas ter competência para desen-
volver estratégias adequadas. 

Pensar Escola, não é pensar apenas o método, 
mas sim, pensar o seu processo de reestrutura-
ção, para a Construção de cidadãos preparados, 
qualificados e pensantes, onde o ler, o escrever, o 
erro e as diferenças ocupam um lugar de desta-
que. Diferenciar é romper com a pedagogia ho-
mogênea, frontal, ou seja, com a mesma lição, os 
mesmos exercícios para todos e, o mesmo cami-
nhar no aprender. É construir uma organização do 
trabalho e dos recursos didáticos, onde se consi-
dere os que têm mais dificuldade, desenvolvendo 
um trabalho de ajuda constante. 

O fracasso na alfabetização não é uma praga 
avassaladora. Pode ser removido com determi-
nação da comunidade escolar. Há, portanto, ne-
cessidade de se proporem situações de apren-
dizagens adequadas onde se consiga perceber 
a preciosidade do erro, desmistificando-o. Eis o 
grande desafio! É urgente elaborar práticas peda-
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gógicas desejáveis com condutas e aprendizagens 
desejáveis, considerando o diferente. A criança da 
contemporaneidade que chega até as salas para 
aprender a ler e a escrever clama por um professor 
cuidador que se sensibilize diante das possibilida-
des que ela apresenta, pois a criança é futuro e se 
não se investir nela hoje, estar-se-á colaborando 
para a construção de hordas primitivas onde as pes-
soas ficarão entregues aos seus próprios instintos.
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ofIcIna geometrIa & arte

juracI conceIção De farIa

A Oficina Geometria & Arte tem por objetivo revelar a geometria contida na natureza, na arte da 

cerâmica, do tear e da fotografia. Este exercício de sensibilizar o olhar proporcionará aos professo-

res dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental competências para desenvolver atividades didáticas de 

sequência, simetria, congruência, semelhança, paralelismo, perpendicularismo e outros conteúdos de 

Geometria, abordados a partir do enfoque interdisciplinar, através do diálogo com a arte e com outras 

áreas do saber.

reSumo

Entre os conteúdos de Matemática desenvolvi-
dos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 
Números, Medidas e Geometria – a Geometria 
tem sido, há muito tempo, a menos abordada 
em sala de aula. Os tópicos de Aritmética e de 
Álgebra são extensos e ainda não permitem que 
a Geometria ocupe os espaços conquistados no 
currículo e na formação de certas habilidades 
importantes, para uma percepção mais acurada 
do mundo que cerca o indivíduo: a percepção e 
a visualização espacial, o reconhecimento de for-
mas, a abstração de formas e a capacidade de 
representá-las através do desenho ou da cons-
trução do que foi idealizado. 

Dos estudos de Ochi e outros (2003) constata-se 
que outras habilidades importantes também es-
tão envolvidas na aprendizagem de geometria: a 
capacidade de analisar propriedades das figuras 
e de sintetizá-las numa definição ou em critérios 
de classificação.  Para isso, são exercidas ações 
que favorecem o raciocínio dedutivo (intuir, con-
jecturar, abstrair, generalizar e comprovar) e o 
raciocínio hipotético-dedutivo (ações de “olhar 
para”, “tomar conhecimento de”  e especular: “- 
O que acontecerá se...”).  

A Oficina Geometria & Arte apresenta aos pro-
fessores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamen-
tal algumas ações didáticas para as aulas de Ge-
ometria que possam contribuir para o exercício 
do especular, do tomar conhecimento de que “a 
Geometria existe por toda parte” e de que o exer-
cício do olhar as formas geométricas da Nature-
za, proposto por Malba Tahan (2005, p. 53), nos 
possibilitará percepções de ensino e aprendiza-
gem de Geometria, destituídas do rigor da abor-
dagem teórica (teoremas e suas demonstrações) 
a que esteve submetida.

A Geometria está em toda parte. Procu-
re observar as formas regulares e perfeitas 
que muitos corpos apresentam. As flores, as 
folhas e incontáveis animais revelam sime-
trias admiráveis que deslumbram o espírito. 

A Geometria, repito, está em toda parte. No 
disco do sol, na folha da tamareira, no arco-íris, 
na borboleta, no diamante, na estrela-do-mar 
e até num pequenino grão de areia. Há, enfim, 
infinitas variedades de formas geométricas 
espalhadas pela Natureza. Um corvo a voar 
lentamente pelo céu descreve, com a man-
cha negra de seu corpo, figuras admiráveis; o 
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sangue que circula nas veias do camelo não 
foge aos rigorosos princípios geométricos; a 
pedra que se atira no chacal importuno de-
senha, no ar, uma curva perfeita! A Abelha 
constrói seus alvéolos com a forma de pris-
mas hexagonais e adota essa forma geomé-
trica, segundo penso, para obter a sua casa 
com a maior economia possível de material.

A Geometria existe, como já disse o filósofo, 
por toda parte. É preciso, porém, olhos para 
vê-la, inteligência para compreendê-la, alma 
para admirá-la.

O beduíno rude vê as formas geométricas, mas 
não as entende; o sunita  entende-as, mas não 
as admira; o artista, enfim, enxerga a perfei-
ção das figuras, compreende o Belo e admi-
ra a Ordem e a Harmonia! Deus foi o gran-
de geômetra. Geometrizou a Terra e o Céu.

Do parágrafo final deste texto, depreende-se não 
só a intrínseca relação entre Geometria e Arte, 
como também a nossa opção pela abordagem 
de ensino interdisciplinar (FAZENDA, 1993) ao 
buscar desvelar conteúdos de geometria presen-
tes na Natureza, na arte da cerâmica, do tear e 
da fotografia. Diferentes elementos de Geome-
tria – forma, seqüências, simetria, congruência, 
semelhança, paralelismo, perpendicularismo, 
entre outros, poderão ser estudados a partir da 
descrição individual de um objeto escolhido da 
mesa de Exposição de Geometria: estrela do mar, 
conchas, borboleta, flores, folhas, sementes, fru-
tos, fotos, objetos de cerâmica, cestos indígenas, 
toalhas de tear.

Dos objetos produzidos em cerâmica podere-
mos aprofundar noções de sequências (barras 
ornamentais de vasos da cerâmica marajoara), 
de elementos de simetria – translação, rotação 
e reflexão - ou de não simetria entre partes de 
algumas peças (vasos, pratos, potes, moringas, 
quadros etc.).

Conceitos de paralelismo e perpendicularismo 
poderão ser discutidos a partir da observação da 
trama de toalhas, redes, bolsas e outros materiais 
confeccionados em tear.

Da arte da fotografia, poderemos propor o desen-
volvimento de atividades de classificação de figu-
ras planas ou não planas, de congruência (fotos 
de mesmo tamanho) e semelhança entre figuras 
(fotos ampliadas em diferentes tamanhos).

Das observações individuais ao relato coletivo e 
a troca de saberes entre os alunos, é imprescindí-
vel que o(a) professor(a) proponha à sua turma o 
registro sistematizado dos conceitos adquiridos 
(quer sejam de Geometria, Artes, Biologia, Histó-
ria ou outra área do saber); outros exercícios do 
olhar, como a produção de fotografias, de objetos 
de tear ou de cerâmica (de acordo com as pre-
ferências e as aptidões individuais dos alunos); 
estudo e pesquisa do conteúdo sistematizado 
– definições, fórmulas e exercícios de aprendiza-
gem que ofereça outras oportunidades de intuir, 
conjecturar, abstrair, generalizar, comprovar, es-
pecular, olhar, dialogar.

 Deste modo, buscando situações, sendo sen-
sível aos seus impactos visuais e interrogando 
sobre eles, o aluno pode ir construindo e desen-
volvendo suas capacidades geométricas. Talvez 
pudéssemos dizer que “melhor que o estudo do 
espaço, a geometria é a investigação do ‘espaço 
intelectual’ já que, embora comece com a visão 
e a percepção, ela caminha em direção ao pen-
samento, vai do que pode ser percebido para o 
que pode ser concebido” (WHEELER apud OCHI, 
2003, p. 10).

Do papel quadriculado, da régua, do transferidor, 
do compasso, dos esquadros, da nossa imagi-
nação há mais Geometria do que possam ter 
concebido Platão, Euclides e nossos antigos 
professores de matemática. De fato, “a Geo-
metria existe por toda parte”. É preciso, porém, 
olhos para vê-la, inteligência para compreen-
dê-la, alma para admirá-la e professores para 
transmiti-la com arte!
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conhecImento acIma DoS PreconceItoS: eDucação Sexual, 
aInDa um tabu

SIlvana roDrIgueS montemor mollo

Estamos em pleno século XXI, razões históricas levam as escolas a silenciar quando o assunto é 

corpo e sexualidade. Cresce o número de adolescentes grávidas, o índice de doenças sexualmen-

te transmissíveis, anorexia, entre outros. Não podemos adiar projetos pedagógicos que ajudem 

o desenvolvimento integral dos alunos,  precisamos encontrar soluções por meio do diálogo e da 

reflexão nos interiores das escolas. Neste artigo, proponho uma reflexão dos projetos educacionais 

que dão atenção à Orientação Sexual.

reSumo

IntroDução

Sem o corpo a alma não goza 
 (Adélia Prado).

Atualmente, a escola tem sido  o espaço indica-
do para a discussão, reflexão e o aprendizado de 
vários temas urgentes e de atualidades, como 
resultado da sua importância na formação dos 
cidadãos.

Decorridos dez anos - a partir da LDB/96, que 
traz em seu discurso a autonomia pedagógica, 
que  envolve aspectos intelectuais, morais, afe-
tivos e sociopolíticos - a escola ainda encontra 
dificuldade em resolver problemas por meios de 
projetos.  Portanto, fui buscar na antropologia de 
projetos, de Boutinet (2002), o entendimento 
do que vem a ser projetos por razão da proposta 
inovadora que o sistema de ensino brasileiro vem 

buscando e proporcionando na atual LDB/96, 
nos PCNs e Temas Transversais.

Segundo  Boutinet (2002, p.27), “a  melhor 
maneira de se adaptar a esse tempo é ante-
cipar, prever o estado futuro. Esboça-se então 
o projeto, que se torna uma necessidade para 
todos, isto é, apesar de suas ambiguidades, 
um modo privilegiado de adaptação”.

A escola é, sem dúvida, uma instituição so-
cial que trabalha com o conhecimento, e a ela 
cabe ensinar e garantir qualidade de “ensino-
aprendizagem”. Mas ainda falta consistência 
na formação humana, através de inovações 
pedagógicas que contribuam com a prática 
social.

Entendemos que a escola que trabalha com auto-
nomia e com projetos pedagógicos tem  atitude 
social e valorizará não somente o saber indivi-
dual, mas também o coletivo. Essa pedagogia de 
projeto associa-se à “reestruturação” e à conser-
vação dos valores,  não há mudanças sem repen-
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sar e rever o momento passado - presente - futu-
ro, que são referenciais essenciais para darmos 
significado a esse modelo atual de educação.

Se olharmos historicamente para a escola, per-
cebemos que, na nossa cultura, o conhecimento 
geralmente está associado apenas à mente, ao 
intelecto.

A questão que faço aqui  se refere  ao fato de que 
a escola, em pleno século XXI,  ainda faz a dicoto-
mia  entre corpo e mente,  e a sexualidade é vista 
como algo não existente na vida do ser humano, 
principalmente em sua   formação.

A escola, nas séries iniciais, dá alguma atenção 
ao corpo da criança. À medida que a criança vai 
se desenvolvendo em sua escolaridade, percebe 
que o corpo vai sendo esquecido e privilegia tão 
somente a mente. Dessa maneira, o professor 
privilegia o aluno que melhor aprende, ou seja, 
aquele capaz de responder o que ouviu e que du-
rante o período da aula esteja fixado em um local 
demarcado por ele, a carteira.

Abordarei, neste artigo, uma reflexão e discussão 
que possa colaborar com meus colegas profes-
sores na relevância do assunto e possa, tam-
bém,  contribuir na elaboração de projeto que 
privilegia o sujeito “ontológico”, contextualiza 
o corpo e a mente em todas os anos de  esco-
laridade. Para, assim, darmos conta de que po-
demos construir  um projeto pedagógico  que 
privilegie a vida coletiva. 

a ImPortâncIa De eDucar Para a SexualIDaDe

As escolas precisam de projetos educacionais 
bem definidos, com objetivos que promovam 
o conhecimento e o desenvolvimento humano, 
conscientizando a situação em que o mundo está 
em relação à miséria, à fome e à saúde; elas pre-
cisam ser um local privilegiado de formação e in-
formação. Precisamos derrubar os velhos muros 
da moral conservadora e assumir ações educati-
vas que promovam autonomia do indivíduo, por 
meio da ação – reflexão – atitude. Para que o ser 
humano possa desenvolver e exercer sua sexuali-
dade com prazer, responsabilidade e segurança. 

É preciso, mais que em outras décadas, reunir 
conhecimentos para a construção de projetos 

educativos em prol da vida, oferecendo ao aluno 
elementos necessários para que ele possa apare-
cer como sujeito da sua história; isso é uma obri-
gação ética do nosso tempo.  

Morin (2001, p. 104) ressalta a importância da 
compreensão para a vida: 

A compreensão é ao mesmo tempo meio 
e fim da comunicação humana. O planeta 
necessita, em todos os sentidos, de com-
preensões mútuas. Dada a importância da 
educação para  compreensão, em todos os 
níveis educativos e em todas as idades, o 
desenvolvimento da compreensão necessi-
ta   de reforma planetária das mentalidades; 
esta deve ser a tarefa da educação do futuro.

As escolas precisam de um compromisso éti-
co que garanta a vida no planeta, que os alunos 
possam pensar no coletivo, na solidariedade 
com o outro, e trabalhar com projetos será o fio 
condutor para  solucionar   problemas. Na roti-
na da escola percebemos práticas diversas, que 
vão mediando o dia-a-dia dos  alunos. Assim, os 
projetos preventivos de orientação sexual devem 
estar centrados na concepção de valores e atitu-
des adequadas para uma vida individual e coleti-
va saudável. 

No princípio da década de 80, a discussão sobre 
a construção da cidadania já incluía, mesmo que 
disfarçadamente, a questão da sexualidade hu-
mana como exercício de um direito que poderia 
ser expresso de muitas maneiras.

A sexualidade está presente na história de vida 
do ser humano, desde o seu nascimento até sua 
morte, e a cada fase do desenvolvimento, o indi-
víduo vai construindo sua visão de sexualidade,  
essa  visão é marcada pelos valores recebidos 
pela família, pela sociedade e pela ciência. A es-
cola, portanto, precisa reconhecer a importância 
de um planejamento sério, um processo de inter-
venção e prevenção, que inclua o esclarecimento 
das dúvidas, o questionamento das posições, in-
corporadas e vivenciadas no decorrer da vida de 
cada indivíduo.

Cada sociedade cria conjuntos de regras que 
constituem parâmetros fundamentais para 
o comportamento sexual de cada indivíduo. 
Nesse sentido, a proposta da orientação sexual 
considera a sexualidade na esfera biológica, psí-
quica e sócio-cultural” (BRASIL, 1997,  p. 177).
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Não há como adiar ou negar as orientações con-
tidas nos PCNs (orientação sexual) em beneficio  
a projetos que interligam o conhecimento com a 
realidade real; a negação afeta o desenvolvimen-
to integral do nosso aprendiz,  pois sabemos que 
somos seres capazes de mudar nossa biologia 
pelo que conhecemos e pensamos para, assim,  
buscarmos qualidade de vida.      

 De acordo com Suplicy (1990, p. 11):

Uma criança que recebe orientação sexual, e 
que tem pais com quem possa conversar, tem 
maior possibilidade de assimilar os conceitos 
de responsabilidade pela própria saúde, hi-
giene e bem-estar do outro, com quem mais 
tarde terá relação sexual. A educação sexu-
al dada pelos pais implica não somente em 
passar informação e transmitir valores, mas 
também em desenvolver o respeito pelo outro.  

Assim, precisamos introduzir no ambiente esco-
lar projetos que orientem  nossas crianças, desde 
cedo, para os cuidados do seu corpo, com sua 
higiene e também das diferenças individuais, 
pois fará a diferença à medida que a criança for 
crescendo e percebendo que a sexualidade faz 
parte do seu nascimento, faz parte da sua exis-
tência, é algo inerente à natureza  de todos os 
seres humanos.  

Mesmo com os PCNs abordando este assunto, as 
escolas têm dificuldades na criação de projetos 
educacionais com este tema, que ainda gera mui-
ta polêmica devido aos valores embutidos nele. 
Infelizmente, a sociedade e os professores sen-
tem-se inseguros, pela falta de preparação para 
lidar com esse assunto. O fato é que cada indiví-
duo traz dentro de si certos valores e conceitos 
construídos ao longo da vida, através da educa-
ção e da formação recebida pelos pais e pela so-
ciedade; muitos desses valores  e conceitos não 
foram  transmitidos de maneira clara e objetiva, e 
sim com “tabus” e  “pré-conceitos”. 

É preciso tratar da sexualidade como um assun-
to complexo, abrindo novos horizontes, para que 
pais, alunos e professores possam posicionar-se 
criticamente e enxergando o ser como um indiví-
duo total. Só assim, por meio da reflexão é que 
a escola amplia o conhecimento em direção 
à diversidade de valores existentes na socie-
dade.  Conforme Morin (2001, p.15), “o ser 
humano é em um só tempo físico, biológico, 

psíquico, cultural, social e histórico”.

Auxiliar os alunos para essa compreensão é fun-
damental para formar o ser humano com auto-
nomia. A orientação sexual se dará pelo conhe-
cimento do desenvolvimento humano, e pela sua 
relevância, pois a sexualidade está presente em 
todas as fases da vida.

Podemos observar, pela história da educação 
sexual, que foi necessária a quebra dos modelos 
conservadores da moral para prevalecer a com-
preensão de uma ética adequada aos desafios 
de hoje, pois a falta dessa compreensão coloca 
em risco a vida de milhares de crianças e jovens 
do mundo todo. É necessária a ética da compre-
ensão para a garantia da dignidade humana em 
todo o planeta.

Trata-se da conscientização sobre a importância 
dessa ética, cujo conhecimento poderia suscitar 
investimentos mundiais em pesquisas em benefí-
cio da cura da AIDS. Os países ricos ajudariam os 
demais, mediante a compreensão, a solidarieda-
de e sensibilizando-se para ajudar as populações 
carentes, desnutridas, e em condições precárias 
de saúde.

Os grandes empresários dos laboratórios farma-
cêuticos, conscientes da realidade da saúde mun-
dial, investiriam no combate à AIDS, abdicariam 
da ganância dos seus enormes lucros, em prol de 
serviços humanitários, garantindo a vida. 

A ética urge a preservação da nossa espécie no 
planeta. Recorro novamente a Morin (2001, p. 
17);

A ética não poderia ser ensinada por meio de 
lições de moral. Deve formar-se nas mentes 
com base na consciência de que o humano é, ao 
mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade, 
parte da espécie. Carregamos em nós esta tripla 
realidade. Desse modo, todo desenvolvimento 
verdadeiramente  humano deve compreender 
o desenvolvimento conjunto das autonomias 
individuais, das participações comunitárias e 
da consciência de pertencer à espécie humana.

Trabalhar com a diversidade humana abre novos 
horizontes para a compreensão da realidade em 
que estamos inseridos e as relações sociais e in-
terpessoais deve ser a ética.

Atualmente, observamos mudanças em todos os 
setores da sociedade, mas percebemos que nas 
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escolas ainda prevalece o “tradicional”. Basta en-
trar nelas, para nos certificarmos: salas enfileiradas, 
práticas dos professores privilegiando o intelecto.

As escolas ainda têm muito a avançar no que se 
refere à corporiedade. Não podemos deixar so-
mente para os professores de educação física ou 
de ciências a tarefa de ensinar e prevenir sobre os 
cuidados e a saúde do corpo. A corporeidade deve 
ser contextualizada em todas as disciplinas.

Não podemos mais fugir do nosso compromisso 
e da nossa responsabilidade enquanto educado-
res, estamos diante de problemas que não pode-
mos mais mascarar, precisamos encarar a possi-
bilidade da pedagogia de projetos, tendo como 
co-autores todos os envolvidos: pais, alunos, 
professores, equipe técnica e comunidade em 
geral. Precisamos urgentemente de projetos que 
possibilitem a manutenção da vida e a escola é o 
local ideal, é nela que começam os pilares para 
sustentação da formação integral do cidadão. 
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