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RESUMO
O artigo proporciona uma visão reflexiva sobre a importância do lúdico na educação infantil, pois é no contexto
que do brincar tem temos a real notoriedade. Discorremos aqui a importância do brincar e suas contribuições no
processo de ensino- aprendizagem, pois a brincadeira auxilia a criança no seu desenvolvimento físico, intelectual,
social e afetivo, sendo que através destas atividades a criança forma desenvolve a expressão oral, corporal,
estabelece relações lógicas e conceitos, relaciona ideias, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade,
mergulha na vida em sociedade e construindo assim o seu próprio conhecimento. Desta forma, contamos com a
colaboração de alguns teóricos que serviram de embasamento para este trabalho como por exemplo: Santos;
Almeida; Vygotsky; Kishimoto; Moyles (2002); RCNEI entre outros. A Educação Infantil é um direito de toda
criança, proporcionando situações de aprendizagens, com respeito e valorização. A importância do lúdico na
formação do docente, como mediador para a construção do ensino-aprendizagem. Sendo assim, essa formação
contribui de forma positiva e eficaz no que diz respeito à prática em sala de aula, transformando a educação de
qualidade, sendo o educador um agente de modificação da educação, tornando-a consciente da importância do
brincar.
Palavras-chave: Lúdico. Educação. Formação. Infantil. Importância.

ABSTRACT
The article provides a reflective view of the importance of play in early childhood education, as it is in the context
that playing has real notoriety. We discuss here the importance of playing and its contributions to the teachinglearning process, as play helps children in their physical, intellectual, social and affective development, and
through these activities the child develops oral and bodily expression, establishes relationships logics and concepts,
it relates ideas, reinforces social skills, reduces aggressiveness, immerses itself in life in society and thus building
its own knowledge. Thus, we have the collaboration of some theorists who served as a basis for this work, such
as: Santos; Almeida; Vygotsky; Kishimoto; Moyles (2002); RCNEI among others. Early childhood education is a
right of every child, providing learning situations, with respect and appreciation. The importance of play in teacher
training, as a mediator for the construction of teaching-learning. Thus, this training contributes in a positive and
effective way with regard to practice in the classroom, transforming quality education, with the educator being an
agent for modifying education, making it aware of the importance of playing.
Keywords: Playful. Education. Training. Infantile. Importance.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem de caráter bibliográfico encontra-se embasado no projeto de pesquisa
intitulado “A importância do lúdico na formação do educador: contribuições na Educação
Infantil”, o qual tem como objetivo geral compreender como o lúdico como parte integrante da
contribuição para a formação do educador; e a sua importância no desenvolvimento
educacional, pois a criança como todo ser humano, é um sujeito crítico, social e histórico.
A Educação Infantil ganhou relevância no ano de 1996, quando a LDB ao tratar da
composição dos níveis escolares, inseriu a educação infantil como primeira etapa da Educação
Básica. Dessa forma surgiu assim um grande avanço no diz respeito aos direitos das crianças,
pois a educação infantil é um direito da criança e tem o objetivo de proporcionar condições
adequadas para o desenvolvimento e bem estar infantil, assim como o desenvolvimento físico,
motor, emocional, social, intelectual e a ampliação de suas experiências.
Assim, podemos dizer que o lúdico é uma parte inerente do indivíduo, utilizado como
recurso pedagógico em várias áreas de estudos proporcionando uma aprendizagem
significativa.
Desta maneira estaremos expondo reflexões sobre o tema e alguns teóricos irão embasar
a nossa discussão, Freud, Vygotsky, Kishimoto, Wajskop, Kami, Piaget, entre outros. Os
referentes teóricos contribuíram significativamente acerca da temática aqui exposta, pois
compreender e conhecer o jeito particular de cada criança é o grande desafio da educação e de
seus profissionais. Observa-se que o lúdico é uma ferramenta de suma importância na Educação
Infantil, ele é um recurso didático eficaz e dinâmico que garante resultados na educação, mas,
sabemos que em tudo requer um planejamento e cuidado na aplicação das atividades elaboradas.
É com o desenvolver do lúdico que o docente pode desenvolver atividades que sejam divertidas
e que, sobretudo ensine os alunos a distinguirem valores éticos e morais, formando cidadãos,
críticos e conscientes dos seus deveres e de suas responsabilidades, além de promover
momentos de interação maior entre discentes e educadores, em uma aula diversificada,
significativa, eficaz, criativa, de qualidade sem ser monótona e rotineira. Promovendo ao aluno
prazer e aprendizagem.
Dessa forma, este artigo está dividido em quatro seções: a primeira consta desta
introdução; a segunda faz uma reflexão sobre o Porquê brincar, terceiro o lúdico e a
aprendizagem, e quarto o brincar e a criatividade, da Educação Infantil e ressaltando as
vantagens do brincar; Expondo assim que o brincar e o educador devem ser parceiros na
construção do conhecimento e, em quinto material e métodos as considerações finais, onde
são exposto os primeiros passos para se conseguir uma educação, lúdica no que diz respeito a
uma educação significativa e de qualidade, visando proporcionar à criança uma visão crítica,
criativa e prazerosa na vida como ser social.
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
● Proporcionar como objetivo geral compreender como o lúdico como parte integrante da
contribuição para a formação do educador; e a sua importância no desenvolvimento
educacional, pois a criança como todo ser humano, é um sujeito crítico, social e
histórico.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento e bem estar infantil,
● Desenvolver o físico, motor, emocional, social, intelectual e a ampliação de suas
experiências de vida.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida através de consultas de livros, revistas, monografias e
artigos encontrados no Google acadêmico usando frases como o lúdico na educação infantil e
sua importância, para o desenvolvimento do aluno na sociedade como um todo, o lúdico e suas
contribuições para as crianças através do brincar para aprender.
Além disso, foram assistidos debates e palestras em vídeos a respeito do conteúdo com
intuito de expandir o conhecimento e esclarecer algumas dúvidas. Foram dadas preferência aos
materiais mais recentes por serem mais atualizados e próximos da nossa realidade.
DESENVOLVIMENTO
PORQUE BRINCAR
Ao assumir o papel de cantora, ou dançarina, a criança pequena está experimentando
como é adotar o papel de outro indivíduo. Ela imita movimentos, maneirismos, gestos,
expressões: ela realmente sente como é estar no lugar daquele adulto, as músicas, as danças
contrastantes, as propriedades que elas oferecem e as diferentes qualidades e posturas físicas
que inspiram. Através do espelho, ela se examina em uma outra aparência, provavelmente
estimulada também por vários fatores como a artista, a forma diferente de seu corpo, como está
arrumada especialmente, e como ela se ajusta ao quadro apresentado pela imagem no espelho.
Ao fazer cantar e dançar, fazer piruetas está explorando suas próprias capacidades físicas,
hesitantes e desajeitadamente, a princípio, mas com uma pose e agilidade que aumentam
rapidamente. Ela não está tentando ser aquela artista e ainda está firmemente posicionada no
mundo da infância, o que fica evidente pela melodia infantil que está cantando. Segundo kamii:
Algumas encenações de papéis são esquemáticas, representando apenas eventos
salientes em uma sequência de ações. A maioria das encenações é claramente criada
a partir de conceitos de comportamentos apropriados e muito provavelmente não é
uma imitação direta de pessoas. (1991)

O adulto que risca e rabisca está explorando maneiras previamente não-descobertas,
como uma repetição consciente ou inconsciente de um desenho previamente encontrado ou
variações sobre um tema. Isso pode ou não ter um propósito, dependendo do adulto específico
e do papel ao qual ele normalmente está associado, tal como o de artista gráfico, pintor amador
ou calígrafo. Um aspecto importante é que este tipo de brincar exploratório, que segundo
Kishimoto (1994): É uma preliminar do brincar real, só será uma preliminar do brincar se a
pessoa fizer caligrafia ou pintar apenas como passatempo. Poucos negariam que o brincar, em
todas as suas formas, tem a vantagem de proporcionar alegria e divertimento.
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Almeida (2004) chega ao ponto de dizer que o brincar desenvolve a criatividade, a
competência intelectual, a força e a estabilidade emocionais, e sentimentos de alegria
e prazer: o hábito de ser feliz. Inversamente, parece que o brincar pode e ocorre no
contexto de resolver conflitos e ansiedades, o que é aparentemente contraditório.

Entretanto, considere esta afirmação de Kami (1991), uma nova experiência, se não for
assustadora, provavelmente atraiu primeiro a atenção foi investigado é que ele poderá ser
tratado mais levemente e ser divertido. A estimulação, a variedade, o interesse, a concentração
e a motivação são igualmente proporcionadas pela situação lúdica. Se acrescentarmos a isso a
oportunidade de ser parte de uma experiência que, embora possivelmente exigente, não é
ameaçadora, é isenta de constrangimento e permite ao participante uma interação significativa
com o meio ambiente, as vantagens do brincar ficam mais aparentes. Mas o brincar também
pode proporcionar uma fuga, às vezes das pressões da realidade, ocasionalmente para aliviar o
aborrecimento, e às vezes simplesmente como relaxamento ou como uma oportunidade de
solidão muitas vezes negada aos adultos e às crianças no ambiente atarefado do cotidiano. Pois
embora as qualidades sociais do brincar sejam as que recebem supremacia quando pensamos
sobre o conceito, ele é e deve ser aceito como algo privado e interno para o indivíduo quando
esta for a sua escolha. Isso se aplica igualmente às crianças no turbilhão de atividades na escola
e em casa.
O brincar permite aprender a lidar com as emoções. Através das brincadeiras, a criança
equilibra os conflitos gerados de seu mundo cultural, formando sua subjetividade, sua marca
pessoal e sua individualidade.
Segundo Kishimoto (2011 p.32) “ao atender necessidades infantis, o jogo torna-se forma
adequada para a aprendizagem (...)”. Dessa forma o brincar representa um campo de
possibilidades na educação da criança, tendo também o poder sobre ela de promover tanto a
evolução de sua personalidade como a melhoria de cada uma de suas funções éticas,
psicológicas e cognitivas. Este é um dos meios de ludicidade que facilita a assimilação de
saberes, promovem momentos de interação entre as crianças e faz a aprendizagem ficar
prazerosa. No entanto, muitas vezes ao se deparar com a realidade escolar e com os métodos
de ensino utilizados, acabam por se decepcionar. A inserção do lúdico no ensino torna-se de
fundamental importância e é uma ferramenta imprescindível à qual os profissionais devem
aderir com o intuito de conseguir uma produtividade por parte desses alunos recém-chegados a
esse mundo. A aproximação do contexto escolar para o cotidiano natural da criança, ou seja, as
brincadeiras e diversões da infância facilitam a adesão ao estudo. Desde o nascimento, a criança
é cercada de indivíduos que as vêem e falam, contam histórias e descrevem o seu futuro, o que
provavelmente irá acontecer, a exemplo a sua inserção na escola. Dessa forma, a aluna cria
expectativas, imagina um mundo de fantasias, onde irá aprender coisas novas e surpreendentes,
e fazer amigos. Com essa nova estratégia, tanto o educador como o aluno têm muito a ganhar,
pois para a criança o aprendizado tornar-se prazeroso, além do que o aprendizado acontece mais
rápido, por quanto se sabe que não apenas as crianças como qualquer indivíduo em qualquer
idade possuem uma maior facilidade em aprender aquilo que lhe é mais interessante, o que lhe
chama a atenção, o que lhe desperta a curiosidade. Com a aprendizagem desejada e alcançado
o educador se sente muito realizado com o seu trabalho já que observa por parte do aluno o
retorno do seu esforço. o brincar fortalece, promove a autoestima das crianças, pois no ato de
brincar elas recriam ações e emoções significativas que lhe propiciam prazer, pois foi agradável
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aprender desta maneira. Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é
necessário que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhe são oferecidas, sejam elas
brincadeiras ou atividades voltadas para o interesse pessoal de cada uma. O RCNEI (p.28) nos
diz que “pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginárias e criadas por elas mesmas, as
crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de problemas”. Acredita-se que
proporcionando o brincar, a criança cria um espaço no qual ela pode ter uma visão e uma
compreensão sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos apresentados a elas.
Para Vygotsky, 1984,p.101) a aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento desde o
início da vida humana, sendo “um aspecto necessário e universal do processo de
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente
humanas”. O desenvolvimento do ser humano é em parte definido pelos processos individuais,
que fazem parte da vida humana, mas a aprendizagem possibilita o despertar dos aspectos do
desenvolvimento. Sendo assim podemos dizer que a escola é o lugar onde ocorre o processo
de ensino aprendizagem, ela é a instituição criada pela sociedade para transmitir determinados
conhecimentos, fazendo intervenções que conduzam à aprendizagem. Não desmerecendo a
bagagem familiar trazida pelo aluno da sua vivência, em família e comunidade contribuindo
para a autonomia do aluno.
O LÚDICO E A APRENDIZAGEM
O principal problema quando tentamos discutir o lúdico e a aprendizagem é que a
primeira tarefa difícil, conforme sugerido por Wajskop (1995) é a de distinguir entre o brincar
e os comportamentos de brincar. O brincar é, no entanto, o processo pelo qual as crianças e os
adultos consideram certos objetos ou eventuais momentos que indicam se estão ou não
concretizando o brincar e aprendendo de maneira lúdica. Qualquer coisa pode ser realizada de
maneira lúdica, seja qual for a condição ou o grau de desenvolvimento da atividade envolvida,
e é possível a existência de mudanças por parte dos adultos e crianças em uma mesma situação,
de lúdico para sério, e vice-versa. De tal forma que esse desenvolver concreto pode, ou não,
ficar óbvio para um observador. Por meio do brincar dirigido pelo docente, as crianças têm uma
outra dimensão e uma nova variedade de possibilidades, estendendo-se a um referente domínio
dentro daquela área ou atividade. Por meio do brincar livre consecutivos, ampliando, e tornando
as crianças capazes de enriquecer, aumentar, e manifestar sua aprendizagem. Para a criança, é
mais provável a necessidade de brincar, exploratório, dependendo do contexto geral e
exploratório em suas experiências pré-escolares, em casa ou com companheiros de brincadeiras.
As crianças chegam à escola com uma bagagem vivenciada fora da escola. Com uma gama de
expectativas muito diferentes em relação ao brincar. Qualquer indivíduo que já tenha observado
ou participado do brincar infantil por um período de tempo perceberá imediatamente que as
crianças nem sempre utilizam uma variedade diversificada de materiais e atividades como
constantemente se propõem. Elas se restringem bastante através dos recursos, manipulando-os
dentro de um estreito intervalo de possibilidades potenciais, e precisam ser estimuladas a usálos de outras maneiras e para outros propósitos.
O lúdico na aprendizagem é capaz de desenvolver habilidades importantes, como
atenção, imitação, memória e imaginação. O cérebro humano se desenvolve por estímulos
recebidos nos primeiros sete anos de vida. ... Através de brincadeiras, a criança tem apoio para
superar dificuldades de aprendizado.
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Desta forma o lúdico enriquece o vocabulário, fortalece o raciocínio lógico e
conduzindo a criança a avançar em suas hipóteses. De maneira que, a mesma desenvolve
o processo de ensino aprendizagem, se alfabetiza e de forma divertida e dinâmica. As
atividades lúdicas são fundamentais para uma aprendizagem divertida e de sucesso.
O BRINCAR E A CRIATIVIDADE
Segundo Oliveira (2000, p. 35 e 36) afirma:
É no pensamento divergente que encontramos as indicações mais óbvias de
criatividade. Os vínculos existem de várias maneiras e estão bastante interrelacionados, mas há algumas diferenças. A criatividade também está situada no
domínio cognitivo, mas exerce uma influência mais forte sobre o domínio afetivo, e
tem relação com a expressão pessoal e a interpretação de emoções, pensamentos e
ideias: é um processo mais importante do que qualquer produto específico para a
criança pequena, como poderemos constatar. a criatividade é a capacidade de
responder emocional e intelectualmente a experiências sensoriais. Ela também está
estreitamente relacionada ao ser artístico no sentido mais amplo da palavra. Esta pode
ser considerada uma definição bastante arbitrária, mas é uma definição vital para
tentarmos examinar um outro aspecto do brincar e da aprendizagem infantil, uma vez
que a criatividade tem fortes laços com a educação estética.

A criatividade, ligada às artes, à linguagem e ao desenvolvimento da representação,
imaginário, emoções e do simbolismo.
O brincar simbólico também tem relação com a ordem e favorece o desenvolvimento
das habilidades de planejamento. Ele eventualmente leva ao início do brincar e dos jogos
baseados em regras (PIAGET, 1950, p. 62).
As escolas expressam e simbolizam o mundo real, físico, por meio do seu brincar. Desta
maneira, podemos relacionar o nosso mundo externo ao nosso mundo interno de experiências
passadas e conhecimento, organização mental e poder interpretativo. Podemos vincular
experiências antigas e desta maneira as nossas mentes absorvem novas informações e se
expandem. A palavra criatividade é usada na escola de modo muito amplo e geral. Contudo,
devemos lembrar que o lúdico, em si mesmo, é uma forma de comunicação sem palavras. As
crianças e os adultos que, por alguma razão, têm dificuldade para se comunicar por meio da
linguagem, muitas vezes podem expressar vividamente em outros meios, e obter satisfação e
autoestima ao ser capaz de fazer isso. Aqueles que acham que não sabem pintar, muitas vezes
têm uma grande capacidade expressiva nas brincadeiras; os que são desajeitados em atividades
motoras amplas podem ter na música e no ritmo uma fonte de inspiração, e a encenação do
papel de outra pessoa no teatro ou através de marionetes podem inspirar a comunicação nãoverbal em outros. Assim, tanto nas formas de arte, como em diferentes formas do brincar, existe
uma riqueza de oportunidades criativas para que adultos e crianças expressem seu pensamento
e apreciem o talento de outros. Todos nós recebemos a arte, assim como a criamos, e a maioria
de nós sabe do que gosta por causa da nossa personalidade, nossas experiências, nosso
conhecimento e nossas capacidades pessoais, ou sabe se expressar de formas comunicáveis aos
outros. As crianças apresentam o mundo como o veem e como podem representá-lo em um
determinado momento de seu desenvolvimento: a beleza está lá se estivermos preparados para

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

14

vê-la, pois, uma das dificuldades da arte é ela estar crivada de valores que adquirimos através
de nossa cultura e educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Diante do artigo elucidado, foi possível averiguar a real importância do lúdico e do
profissional habilitado, ou seja, preparado o desenvolvimento dos mesmos com seus alunos em
meio a sociedade. Muitas vezes as pessoas deixam de praticar lúdico para priorizar o lado
financeiro julgando ser mais importante e sempre dão a desculpa que não tem tempo disponível,
para pesquisa e planejamento de atividades adequadas.
Sabe-se que o estilo de educação escolhido é um dos principais elementos para a
manutenção do lúdico e para maiores expectativas de ensino-aprendizagem significativa e de
qualidade. Na atualidade, os professores estão em geral mais atentos para adotar práticas
rápidas e que não deem trabalho.
Mas, foi possível notar um avanço visível no que diz respeito a ludicidade em sala de aula
O presente trabalho tem a intenção não só de possibilitar como também de intervir no estilo
de ensino aprendizagem na educação infantil, de forma a tirá-los de sua zona de conforto e de
tal situação desfavorável proporcionando conscientização e métodos de intervenção sobre
promoção e prevenção do lúdico, por meio das aulas na creche e educação infantil, podendo de
expandir para as demais séries.
Apesar de ser um tema com muita relevância, podemos ressaltar as contribuições do
profissional de educação para a promoção do lúdico, mesmo percebendo que o número de
promoção da ludicidade ainda é pequeno. O produto deste trabalho proporcionou um
entendimento melhor sobre como os professores podem favorecer e construir para uma
sociedade melhor, com desenvolvimento do senso crítico, educação significativa e eficaz.
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RESUMO
Este artigo pretende analisar de forma muito original um episódio da série televisiva Merli. A
série é sobre um professor de filosofia. Utiliza-se como método o estudo, além do bibliográfico
qualitativo, o caso do capítulo da série dedicado a René Descartes, sobre a qual é analisada a
trama principal, isto é, a aula do professor e as tramas paralelas que fazem parte do episódio.
Procura-se apresentar uma breve explicação sobre o filósofo e a partir das relações com o
desenvolvimento do método cartesiano. São selecionados alguns trechos da trama para
demonstrar que os acontecimentos paralelos à aula de filosofia estão coligados com conceitos
e questões do filósofo escolhido para o capítulo. No estudo do caso específico do episódio,
embora não sendo possível aplicar completamente o método proposto por Descartes, é possível
elencar alguns dos seus parâmetros e regras básicas permitindo uma reflexão sobre seus
conceitos. Assim, pretende-se verificar se uma série fictícia pode contribuir ao estudo da
filosofia.
Palavras-chave: Descartes. Filosofia. Merlì. Existência.
ABSTRACT
This article intends to analyze in a very original way an episode of the television series Merli.
The series is about a professor of philosophy. It is used as a method to study, in addition to the
qualitative bibliographic, the case of the chapter of the series dedicated to René Descartes, on
which the main plot is analyzed, that is, the teacher's class and the parallel plots that are part of
the episode. It seeks to present a brief explanation about the philosopher and from the
relationship with the development of the Cartesian method. Some excerpts from the plot are
selected to demonstrate that the parallel events to the philosophy class are connected with
concepts and questions of the philosopher chosen for the chapter. In the study of the specific
case of the episode, although it is not possible to fully apply the method proposed by Descartes,
it is possible to list some of its parameters and basic rules allowing a reflection on its concepts.
Thus, it is intended to verify if a fictional series can contribute to the study of philosophy.
Keywords: Descartes. Philosophy. Merlí. Existence

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi elaborado a partir de um questionamento sobre a utilização de
uma série televisiva para despertar nos jovens o interesse pela filosofia. Por conseguinte
escolhemos a série Merlin que é centralizada em um professor de filosofia para o ensino médio
e que em cada episódio trata de um filósofo diferente e durante os episódios as personagens
vivem conflitos filosóficos que ressaltam o pensamento do filósofo escolhido para o capítulo.
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Como é também de interesse o estudo da matemática, escolhemos o episódio 9 da 2a
temporada da série que trata do filósofo René Descartes, que em particular contribuiu muito
para os estudos da matemática e da geometria.
Visto que os pensamentos de Descartes ultrapassam as questões de interesse neste
artigo, vamos nos ater às questões tratadas no episódio através da desconstrução do roteiro do
episódio, apontamos os principais arcos dramáticos para verificarmos a problematização do
nosso objetivo geral: Como seria possível estimular o estudo da filosofia através de uma obra
audiovisual? Nesse sentido, como objetivos específicos propomos a discussão: Como a filosofia
diluída numa trama televisiva pode parecer mais atrativa aos jovens? Como a aula ministrada
pelo professor Merli introduz o espectador ao conceito filosófico de Descartes? Como o roubo
da aranha e a doença do professor Millan podem ser consideradas subtramas onde se
desenvolvem conceitos secundários para reforçar o pensamento cartesiano estudado no
episódio? Não pretendemos nos aprofundar nas questões pertinentes aos estudos da
comunicação e dos formatos televisivos, o que interessa é o tratamento do pensamento
filosófico e sua possível contribuição ao estudo da filosofia.
Selecionamos como método, o estudo de caso, proposto por Robert Yin, e
estabelecemos como categorias de análise as quatro regras básicas propostas por René Descartes,
a saber: Evidenciar, Analisar, Sintetizar e Revisar. A partir da utilização do MÉTODO
CARTESIANO realizaremos o estudo do caso. Como resultado, apresentamos uma proposta
de correlação entre o método cartesiano e as ações que estruturam a narrativa. Verificando a
relevância do estudo da filosofia através de uma obra de ficção como material de apoio, ou
como introdução para aqueles que ainda não estudam filosofia.
BREVES NOTAS ACERCA DE RENÈ DESCARTE
Descartes é um filósofo francês que nasceu em 31 de março de 1596 e morreu em
1650. Tornou-se conhecido principalmente por seu trabalho revolucionário na filosofia e
na ciência, obteve também reconhecimento matemático quando sugeriu a fusão
da álgebra com a geometria - fato que propiciou a geometria analítica e o sistema de
coordenadas que hoje leva o seu nome e faz com que seja reconhecido como pai da matemática
moderna. Em seu maior trabalho: La Géométrie (1637), Descartes solidificou o movimento da
notação simbólica instituindo a convenção de uso de letras minúsculas do começo do alfabeto
para quantias conhecidas (a, b, c) e as da outra ponta do alfabeto para as desconhecidas (z, y,
x). O sistema de coordenadas permitiu que pontos no espaço tridimensional fossem plotados de
forma única por um conjunto de coordenadas numéricas definidas por eixos mutuamente
ortogonais, chamados eixo x, eixo e eixo z. A álgebra agora poderia ser facilmente aplicada à
geometria. A partir de Descartes é que passamos a ver um ponto no espaço como um par
ordenado de números no eixo cartesiano. As retas, os círculos e outras figuras geométricas
podem então ser representadas por equações em xey. Assim surgiu a chamada geometria
analítica (quando se usa a álgebra na solução de problemas geométricos).
As figuras que antes eram só desenhadas, passaram a ser representadas por equações,
com números e também com as letras introduzidas por Descartes e assim começamos a
visualizar as coisas em gráficos usados hoje para tantas finalidades diferentes, como uma
amostragem de pesquisa de opinião ou a oscilação da bolsa de valores.
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Descartes é conhecido também como "o fundador da filosofia moderna" e é considerado
um dos pensadores mais importantes e influentes da História do Pensamento Ocidental, já que
suas descobertas caminham paralelas a Revolução Científica, que aconteceu entre os séculos
XVI e XVIII que se inicia com o Renascimento e é quando a humanidade experimenta uma
necessidade de racionalização para sair do período do feudalismo.
Com seus estudos sobre a Razão, Descartes inspirou filósofos contemporâneos e
também outras gerações de filósofos posteriores; muito do que é escrito na filosofia moderna
tem relação com os estudos de Descartes, mesmo que para contrapor suas teses como fizeram
Nietzsche e Marx, por exemplo. No entanto muitos especialistas afirmam que é a partir de
Descartes que se inaugura o racionalismo da Idade Moderna.
Mário Sérgio Cortella em seu livro digital intitulado Descartes – a paixão pela razão,
propõe exercícios de raciocínio que são baseados em seus estudos sobre Descartes e da sua
proposta de ver o mundo sempre de uma maneira racional.
A partir dessa proposta instalou-se no horizonte cultural europeu do século
XVII uma busca apaixonada de uma razão que fosse válida para todos os
homens e para qualquer campo de conhecimento. Os pensadores precisavam
justificar, sem deixar dúvidas, a razão pela qual o ser humano tinha motivos
para se apaixonar por si mesmo e por sua capacidade racional. (CORTELLA,
2018, PÁG.75)

No entanto, essa proposta de racionalização do mundo foi amplamente questionada
pelos filósofos posteriores pela ineficácia no sentido global. É certo que em matemática ou
álgebra se pode considerar apenas uma verdade, no entanto nas disciplinas humanísticas pode
não funcionar o mesmo método visto que o número de variáveis pode ser infinito. Por exemplo,
podemos notar que em matemática é possível copiar exatamente uma equação, mas em filosofia
não se pode copiar, por que mesmo que duas pessoas tenham exatamente o mesmo pensamento,
não quer dizer que se expressam da mesma forma, ou que utilizem exatamente as mesmas
palavras para demonstrar seu raciocínio.
Para Paulo Freire, por exemplo, não era possível garantir que o mesmo conteúdo,
ensinado a uma mesma classe de estudantes, fosse absorvido da mesma maneira, ou ainda que
gerasse a mesma reflexão e conclusões. O pensamento de Paulo Freire sobre a educação era
justamente baseado na oportunidade recíproca de aprendizado entre professor e alunos, sem
questionar a autoridade do professor e sem descartar os conhecimentos dos alunos.
Não há como não repetir que ensinar não é a pura transferência mecânica do
perfil do conteúdo que o professor faz ao aluno, passivo e dócil. Como não há
também como não repetir que, partir do saber que os educandos tenham não
significa ficar girando em torno deste saber. Partir significa pôr-se a caminho,
ir-se, deslocar-se de um ponto a outro e não ficar, permanecer. Jamais disse,
como às vezes sugerem ou dizem que eu disse, que deveríamos girar
embevecidos, em torno do saber dos educandos, como a mariposa em volta da
luz. (FREIRE,1992, pg.37)

Como dizia Paulo Freire, o ser humano é inacabado e deve se inserir num movimento
permanente de busca. Para Cortella, cujo pensamento vai ao encontro de Freire, só é bom em
ensinar quem for um bom em aprender, um bom estudante, que tem uma postura crítica e diante
toda e qualquer fonte de informação. Nesse contexto é relevante o posicionamento de Descartes
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imortalizado em sua frase: ”Penso, logo existo”, visto que é justamente a dúvida sobre algo que
nos provoca a procurar as respostas, experimentar e tirar conclusões a respeito de algo.
O MÉTODO CARTESIANO
O método cartesiano consiste no ceticismo metodológico - que não tem a ver com a
atitude cética onde se duvida- de cada ideia que não seja clara e distinta.
Ao contrário dos gregos antigos e dos escolásticos, que acreditavam que as coisas
existem simplesmente porque "precisam" existir, ou porque assim deve ser etc., Descartes
instituiu a dúvida: só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de
duvidar indubitável. Baseado nisso, Descartes busca provar a existência do próprio eu e de
Deus. E é justamente por isso que é questionado pelos filósofos precedentes, que não encaram
a existência de Deus como um pensamento cético. Descartes dizia poder aplicar sua proposta
metodológica, em tudo.
O método é composto de quatro regras básicas:
Evidenciar: Verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno
ou coisa estudada;
Analisar: dividir ao máximo o problema, em suas unidades mais simples e estudar
estes pequenos problemas;
Sintetizar: agrupar novamente as unidades estudadas em um todo revisado, partindo
gradativamente do micro ao macro;
Revisar: enumerar os tópicos de análise e síntese, a fim de manter a ordem do
pensamento.

O método de Descartes serviu como base para muitos outros filósofos, até ser superado
pela metodologia de Newton. Ele sustentava, por exemplo, que o universo era pleno e não
poderia haver vácuo. Acreditava que a matéria não possuía qualidades secundárias inerentes,
mas apenas qualidades primárias de extensão e movimento. Descartes propunha a divisão entre
res cogitans (consciência, mente) e res extensa (matéria). Acreditava também que Deus criou
o universo como um perfeito mecanismo de emoção vertical e que funcionava
deterministicamente sem intervenção.
Matemáticos consideram Descartes muito importante por sua descoberta da geometria
analítica. Antes de Descartes, a geometría e a álgebra apareciam como ramos completamente
separados da matemática. Descartes mostrou como traduzir problemas de geometria para a
álgebra, abordando esses problemas através de um sistema de coordenadas.
A teoria de Descartes forneceu a base para o cálculo de Isaac Newton e Gottfried
Leibniz, e ainda, para muitos outros da matemática moderna. Isso parece ainda mais incrível
tendo em mente que esse trabalho foi intencionado apenas como um exemplo no seu "Discurso
Sobre o Método", escrito em 1637.
A respeito do método, escolhemos trabalhar com o estudo do caso e em particular
aplicando as regras de verificação de Descartes.
MÉTODO
O método escolhido foi o estudo de caso, baseado no livro de Robert K. Yin. Como
objeto de estudo, selecionamos o capítulo da série pertinente ao filósofo Descartes.
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BREVES NOTAS ACERCA DA SÉRIE MERLÍ
O diferencial da série proposta como objeto de estudo é dado pela inovação que integra
narrativa e filosofia e desperta o interesse do jovem (público alvo da série) pelo estudo filosófico
e também por propor uma de “filosofia aplicada”, emerge, assim, uma discussão dos problemas
cotidianos enfrentados pelo jovem no contemporâneo.
Figura I – Merli e seus alunos. Imagem de divulgação da série.

Fonte:: https://universoestendido.com.br/listas/merli-curiosidades-personagens-temporadas-e-mais/

Merli é uma série de TV sobre um professor de filosofia, que não tem métodos de
ensino rígido e convencional, fato este que divide opiniões entre os alunos e professores. Com
notável influência do filme Sociedade dos Poetas Mortos de Tom Schulman, dirigido por Peter
Weir, e estrelado por Robin Williams em 1989. Merli como professor de filosofia, explica os
filósofos e apresenta soluções e problematizações relacionadas às questões sociais e culturais
que envolvem os alunos.
No total, a série tem 40 episódios. Cada episódio leva o nome de um filósofo
diferente. Criada e escrita por Héctor Lozano e dirigida por Eduard Cortés, Merli estreou na
Catalunha pelo canal TV3 no dia 14 de setembro de 2015 no horário nobre, conseguindo
uma audiência de 17,8%. Ao longo dos episódios seguintes, a série se destacou como um dos
grandes sucessos da temporada televisiva. Cada episódio se baseia nas ideias de algum pensador
ou escola filosófica, como Aristóteles, Nietzsche, Sócrates, Descartes, que acabam servindo de
fio condutor para os arcos dramáticos que compõem a narrativa da série.
Depois de ter seus direitos comprados pelo grupo Atresmedia em novembro de 2015, a
série foi dublada em espanhol e exibida em outros territórios da Espanha pelo
canal LaSexta entre abril e junho de 2016. Em novembro de 2016 a Netflix comprou os direitos
de exibição da primeira temporada na América Latina e nos Estados Unidos. No mesmo ano a
TV3 produziu a segunda temporada e entre 2017 e 2018 produziu a terceira e última temporada.
RESULTADO
Como resultado, apresentamos a correlação entre as ações narrativas e o método
cartesiano.
O episódio começa com a sala de aula na qual os alunos conversam enquanto aguardam
o professor. Merli entra na sala de aula citando Descartes: “O que existe nesse mundo?” (...) “E
eu, eu não sou nada mais? Mas fui persuadido de que nada mais havia no mundo, nem paraíso,
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nem Terra, nem mentes e nem corpos: não fui então, de certa forma persuadido de que eu não
existia?”(...) “De alguma forma, já que me convenci de que algo ou simplesmente porque pensei
em algo, eu sou, eu existo.” Enquanto lê, é possível reconhecer a foto de Descartes na capa do
livro.
Merli explica que diferente de outros filósofos, Descartes não estabelece nenhuma
certeza, mas propõe que podemos determinar a verdade das coisas que temos certeza. “Como
podemos ter certeza das coisas? Se posso duvidar de tudo, a única certeza que tenho é a dúvida.
Seguindo o raciocínio de Descartes o professor diz que se duvidamos, é claro que pensamos e
se podemos pensar existimos: Cogito, ergo sum”.

Imagem II - Merli explanando Descartes

Fonte: Imagem extraída do vídeo no youtube com o resumo do episódio sobre Descartes.
https://www.youtube.com/watch?v= axrn3ivB1Ws & ab_channel=EzequielM.

Merli explica ainda o conceito de “ser pensante” separado de todo o resto, que Descartes
divide em Res cogitans e Res extensa, como alma onde o ser pensante pode atuar e matéria que
são todas as outras coisas que não pensam. É interessante que em catalão “res” significa nada,
estabelecendo a relação de duplo sentido utilizada durante todas as ações narrativas do episódio.
Por se tratar de uma série televisiva, o capítulo vai além da aula de filosofia e desenvolve
tramas paralelas que podem ser correlacionadas com o filósofo escolhido para o episódio.
Neste caso, o autor começa o episódio com o professor Millan que sofre de Alzheimer.
Durante o episódio o professor de literatura coloca a sua agenda na geladeira da sala dos
professores, que é encontrada por Merli e lhe causa embaraço, diante dos outros professores,
uma aluna diz à professora Glória que o professor Milan repete muitas vezes a mesma pergunta
e a diretora Coralina encontra sua caixa de remédios. Na reunião dos professores, Millan não é
presente, pois havia uma consulta médica, Coralina pergunta a Mari e Glória sobre o estado de
Milan e quando ele chega à escola, Coralina em particular pergunta se ele quer continuar a
lecionar neste estado de confusão mental. Millan decide deixar a escola e procurar sua família.
A utilização da doença que afeta as funções cognitivas pode ter uma forte relação com a filosofia
de Descartes. Se penso logo existo, quando deixo de pensar por causa de uma doença, então
deixou de existir?
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Na reunião dos professores, Coralina também informa aos professores de química e
biologia que a aranha do laboratório foi morta. Os alunos Ivan, Pol e Marc roubam a aranha do
laboratório de ciências, para soltá-la na aula de Coralina. Na aula de história espanhola Coralina
se refere à queda da monarquia na Espanha e cita a frase do rei da Espanha Alfonso XIII no
momento em que explicita que mesmo sofrendo por não haver o amor do seu povo, quer ver o
povo feliz e renunciar a monarquia. Esse fato serve para questionar as atitudes de Coralina,
principalmente depois que a aranha é solta na sala por Ivan, e quando chega perto das alunas
Berta e Tânia, que sobem nas cadeiras espantadas com o animal, enquanto Marc, Pol e Ivan
riem. Coralina primeiro pede silêncio às meninas, depois pega o livro de história e deixa cair
sobre a aranha dizendo: “fim do espetáculo”. Na sala da direção Coralina pede a presença de
Merli, junto aos alunos que roubaram a aranha e as meninas que gritavam em sala. Todos são
obrigados a voltar à escola no período da tarde como punição. As meninas tentam escapar do
castigo por não estarem envolvidas no roubo do laboratório, mas segundo Coralina,
participaram do espetáculo. Assim, mesmo Coralina tendo citado Alfonso Bourbon como
alguém que respeitava a vontade popular, ela age justamente ao contrário, deixando claro sua
condição de poder sobre os alunos e sobre o professor Merli.
O castigo duraria das três da tarde às oito da noite, quando paralelamente acontece a
reunião dos professores. Merli chega na sala para recolher os celulares dos alunos e Tânia tenta
ainda escapar do castigo, dizendo que não vê motivo para estar ali. Merlí diz que vai lhe dar um
motivo e escreve na lousa: ”Por que as coisas existem ao invés de não existirem?” depois diz
aos alunos que voltará no final do castigo para saber o que eles pensam a respeito da frase que
escreveu.

Imagem III – Os alunos na sala da diretora por causa do roubo da aranha.

Fonte: https://www.thetvdb.com/series/merli/episodes/5821150

Durante o castigo, na maior parte do tempo os alunos estão com raiva por estarem ali.
Brincam com o que têm nas mãos, irritam uns aos outros, correm no corredor ao lado da sala,
até que Tânia escreve na lousa: “As coisas existem por que nós damos um sentido a elas”. Marc
que estuda teatro, questiona o fato de que algumas coisas existem mesmo que não saibamos o
motivo, então Tania pede que Marc declame seu monólogo em sala. O texto é de Shakeaspere,
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uma frase de Shylock, personagem judeu do Mercador de Veneza. No filme dirigido por
Michael Radford de 2004, a frase é magistralmente interpretada por Al Pacino.
[…] “Ele desgraçou-me, e fez-me perder meio milhão, riu-se das minhas perdas, traçou
dos meus ganhos, zombou da minha nação, destroçou as minhas barganhas, arrefeceume os amigos, aqueceu-me os inimigos. Qual o motivo? Porque sou judeu. Será que um
judeu não tem olhos? Um judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afetos,
paixões? Não é alimentado com a mesma comida, ferido com as mesmas armas, sujeito
às mesmas doenças, curado pelos mesmos meios, aquecido e arrefecido pelo mesmo
Inverno e Verão, como um cristão? Se nos picarem, não sangramos? Se nos fazem
cócegas, não rimos? Se nos envenenam, não morremos? E se nos fizerem mal, não nos
deveremos vingar?” […] (SHAKESPEARE, 1600, pg. 25)

A frase traz questionamentos muito pertinentes à filosofia do direito, e não foi escolhida
acaso, visto que no episódio se discute em paralelo o poder e a justiça. As perguntas na fala de
Shylock poderiam ser facilmente ligadas às dúvidas referidas por Descartes.
Depois da apresentação de Marc e do cumprimento dos colegas, Pol escreve na lousa
que antes de nascermos somos nada e depois que morremos voltamos a ser nada. Ivan diz que
se não tivéssemos certeza da morte, a vida teria menos sentido, porque a imortalidade pressupõe
uma infinidade de tempo. É então a morte que nos dá sentido à vida?
Pol então propõe recriar o nada e junto com os colegas tira as carteiras e esvaziam a sala
de aula. Com a sala vazia, fazem um círculo e começam a fazer perguntas sobre a existência e
o nada. Então quando Merli chega para liberá-los vê a sala vazia, e o que escreveram na lousa,
os alunos começam a dizer o que refletiram sobre Descartes e Merli sorri dizendo que não tem
nada a acrescentar, deixando claro que os alunos entenderam Descartes.
DISCUSSÃO
Nossa discussão propõe o estudo de trechos da obra audiovisual onde estão embutidos
os conceitos de Descartes e nos quais podemos refletir sobre as regras do método cartesiano:
evidenciar, analisar, sintetizar e revisar.
Professor com demência - deixa de existir?
A evidência da doença do professor Milles nos leva a analisar a situação que provoca o
Alzheimer no seu local de trabalho. São mostradas três situações, a primeira onde uma aluna
diz que ele repete as mesmas perguntas muitas vezes, a segunda quando sua agenda é
encontrada na geladeira da sala dos professores e depois quando Coralina encontra sua caixa de
remédios. Assim podemos deduzir a evidência de que o professor já não tem domínio dos seus
pensamentos e portanto no episódio “ele deixa de existir como professor” quando decide deixar
a escola para que os alunos lembrem dele antes que a doença progrida.
Roubo da aranha - é uma evidência ?
A evidência de que o ato dos alunos provoca uma punição. Certamente eles não
pensavam que Coralina matasse a aranha deixando cair sobre ela um livro pesado. As meninas
que gritam quando veem a aranha acabam por ser castigadas como os meninos que a roubaram.
Esvaziam a sala. Recriam o nada?
A evidência do nada antes e depois da vida, como coloca Pois, faz com que tudo o que
está no presente possa gerar dúvida.
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Se analisarmos que os alunos continuam em sala mesmo depois de retirarem todas as
carteiras, poderíamos pensar, que a sala não está completamente vazia. Ainda assim, os alunos
fazem parte da categoria Res cogitans, portanto seres pensantes, que refletem principalmente
sobre a existência. O início e o fim da vida, o sentido que se dá às coisas e como elas passam a
existir a partir do nosso pensamento. É realmente necessário esvaziar tudo para recriar um
pensamento? Podemos realmente esvaziar todo nosso conhecimento? O que podemos mudar a
partir dessa atitude?
Muitas das questões apresentadas não podem ser solucionadas apenas a partir deste
artigo, no entanto as questões que levantamos nos objetivos geral e específicos podem ser
solucionadas a partir do estudo do episódio da série. Como seria possível estimular o estudo da
filosofia através de uma obra audiovisual? A utilização da linguagem audiovisual pode sim ser
utilizada para facilitar o aprendizado. Não apenas através de documentários ou vídeo aulas, mas
também com formatos de ficção onde os temas abordados aparecem de forma sutil e fazem
com que o espectador aprenda sem se dar conta.
Como a filosofia diluída numa trama televisiva pode parecer mais atrativa aos jovens?
É claro que um estudante do ensino médio tenha muito mais afinidade com um vídeo ao invés
de um livro, já que vivemos atualmente numa sociedade digital. Porém é importante ressaltar
que o ensino da filosofia pode ser amparado pelo audiovisual, ou seja, a partir da série o aluno
pode encontrar estímulo para ler os textos filosóficos.
Como a aula ministrada pelo professor Merli introduz o espectador ao conceito
filosófico de Descartes? Mesmo aqueles que conhecem a frase: “Penso, logo existo”, podem
aprofundar um pouco mais no pensamento de Descartes através do episódio. Seja pela frase
inicial que introduz o espectador no pensamento cartesiano até chegar a frase famosa, mas
também através do que o professor coloca na lousa e como discute o tema com seus alunos.
Como o roubo da aranha e a doença do professor Millan podem ser consideradas
subtramas onde se desenvolvem conceitos secundários para reforçar o pensamento cartesiano
estudado no episódio? O roubo da aranha, apesar de não estar intrinsecamente ligado ao
pensamento cartesiano, serve primeiro para expor a personagem da diretora como autoritária e
contrapor sua atitude justamente com o texto que estuda da Revolução Espanhola, mas também
serve como “desculpa” para colocar os alunos no castigo em que Merli os estimula a refletir
sobre Descartes.

Figura IV – Merli coloca no quadro uma questão para que os alunos reflitam durante o castigo: “Por que as
coisas existem e porque as coisas deixam de existir”
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Fonte: https://www.imdb.com/title/tt4580372/mediaindex

No caso da doença do professor Millan, é possível que o autor da série quisesse também
contrapor a frase de Descartes: Se eu penso e logo existo, se eu deixar de pensar o que acontece?
De certa forma um portador de Alzheimer deixa de existir no sentido absoluto, por que não
entende nem mesmo sua própria existência. Talvez deixe de existir para si mesmo e passe a
existir apenas para as outras pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que podemos concluir com o episódio de Merlí sobre Descartes, é certamente que a
seleção dos assuntos paralelos foram escolhidos para reforçar a questão proposta por Descartes.
A escolha do estudo de caso, conforme Robert Yin prevê que o pesquisador esteja entusiasmado
com o estudo e que a investigação possa realmente suscitar o desejo de transmitir as reflexões
que surgiram durante a pesquisa.
Engajamento, instigação e sedução - essas são características incomuns dos
estudos de caso. Produzir um estudo de caso como esse exige que o
pesquisador seja entusiástico em relação à investigação e deseje transmitir
amplamente os resultados obtidos. Na verdade, o bom pesquisador deve até
mesmo imaginar que o estudo de caso contenha conclusões que causarão uma
tempestade na terra. Um entusiasmo como esse deve permear a investigação
inteira e conduzir, de fato, a um estudo de caso exemplar. (YIN, 2001, pg 185)

Para muitos o estudo da filosofia pode parecer enfadonho, ou complicado. É claro que
quando se consegue entender os conceitos aplicados à vida quotidiana, nem nos damos conta
de estarmos exercendo a filosofia, ou o amor pelo conhecimento que é o que significa a palavra.
Um exemplo menos recente do estudo da filosofia “disfarçado” é o livro “O Mundo de
Sofia” que foi lançado em sua primeira versão no ano de 1991 pelo filósofo, teólogo e escritor
norueguês, Jostein Gaarder. Sua obra é um romance da história da filosofia que além de conter
um enredo singular, percorre toda a filosofia ocidental através da protagonista Sofia, recebe
mensagens secretas com perguntas como “quem é você” ou “de onde vem o mundo”, assim a
menina procura o professor de filosofia Alberto Knox, que lhe permite o acesso ao pensamento
dos filósofos e Sofia os utiliza no decorrer do romance. É claro que neste caso falamos ainda
de um livro, mesmo que seja um romance, mas onde os conceitos são passados de novo na
linguagem escrita.
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No caso de Merli, trata-se de uma série televisiva, que faz uso da linguagem
audiovisual. Nos dias atuais os alunos são muito mais estimulados pela linguagem audiovisual
e assim o conteúdo filosófico pode ser reforçado através da série. Desta forma a série pode
servir como material de apoio para o ensino da filosofia.
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RESUMO
Muitas pesquisas vêm sendo feitas a respeito da qualidade da educação pública brasileira em vários estados,
inclusive em São Paulo. Entretanto neste artigo se apresenta algumas reflexões sobre atribuições profissionais e
autonomia dos docentes como colaboradores da SEDUC SP ( Secretaria de Educação de São Paulo) na esfera
estadual, de modo a refletir se a linha de trabalho adotada por eles é realmente eficaz para o processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes e para a saúde mental dos professores, em um sistema que aparentemente não põe
em prática a teoria que assume e satura os docentes com um sistema enrijecido, burocratizado e sem equilíbrio,
onde de um lado existe uma cobrança exacerbada dos profissionais e uma excessiva gama de direitos aos alunos e
responsáveis, o que compromete grandemente o grau de envolvimento destes na construção do conhecimento.
Palavras-chave: São Paulo. Educação. Aprendizagem. Saúde. Prática.

ABSTRACT
A lot of research has been done about the quality of Brazilian public education in several states, including São
Paulo. However, this article presents some reflections on the professional attributions and autonomy of teachers
as collaborators of SEDUC SP (São Paulo Department of Education) at the state level, in order to reflect if the line
of work adopted by them is really effective for the process of teaching and learning of students and for the mental
health of teachers, in a system that apparently does not put into practice the theory that assumes and saturates
teachers with a rigid, bureaucratic and unbalanced system, where on the one hand there is an exacerbated demand
from professionals and an excessive range of rights for students and guardians, which greatly compromises their
degree of involvement in the construction of knowledge.
Keywords: São Paulo. Educação. Learning. Health. Practice.

INTRODUÇÃO
Durante muitos anos vem-se verificando sobre a qualidade da educação e como ocorrem
todas essas nuances, sejam-nas de cunho pedagógico, dos profissionais de educação do ensino
fundamental e médio do estado de São Paulo do ensino público. Algumas pesquisas até
referentes à questões dos docentes que atuam nessas escolas além dos inspetores de alunos
(atualmente chamados de Agentes de Organização Escolar) que diariamente não medem
esforços para prestarem um serviço de excelência para a população do estado.
Nesse artigo intenta-se analisar como a gestão pública estadual tem agido para favorecer
o trabalho desses profissionais, que suporte possui para atuarem frente aos estudantes e de que
maneira é conduzido esse processo educacional. Além disso, cabe verificar como se sentem
estes profissionais quanto à motivação, valorização e de que modo vêm sendo trabalhadas essas
questões. Utiliza-se como metodologia deste escrito pesquisa bibliográfica, sendo apoiado pelos
referenciais de Nóvoa, Pascoal, Alves, Goleman, Rodrigues e França, Aquino, Paim, La Taille,
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além de outros importantes teóricos do assunto e em conjunto de alguns documentos oficiais da
SEDUC SP para que se possa construir a estrutura teórica deste.
Num primeiro momento deste artigo ver-se-á como se dá, de modo breve, a estrutura
organizacional do sistema de educação do estado de São Paulo, com suas definições e
atribuições para que seja possível verificar a governabilidade de cada integrante incluído na
estrutura da SEDUC SP. Após este, na segunda parte atentar-se-á exclusivamente para o
docente para que seja possível analisar e conduzir com mais afinco as demandas docentes, sua
“valorização” profissional e de que maneira vêm se esforçando para que mesmo com todas as
intempéries, atuar de modo efetivo.
Na parte final deste artigo poder-se-á perceber de modo crítico como acontecem os
processos da educação no estado de São Paulo, partindo das diretorias de ensino que são
regionais, como chegam às escolas essas orientações e condutas e que respaldou o docente
possui para que efetivamente possa atuar de modo significativo e permanente na vida desses
estudantes.

DESENVOLVIMENTO
ORGANIZAÇÃO, REFLEXÃO E DEFINIÇÕES PRELIMINARES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Nesta parte trabalha-se as questões organizacionais e estruturais da SEDUC (Secretaria
de Educação) do estado de São Paulo considerando desde o mais alto escalão, sendo a própria
secretaria na pessoa do senhor secretário de educação perpassando pelas profissionais de
limpeza e de alimentação com o objetivo de nortear o leitor sobre o funcionamento do sistema
educacional. Após estas especificações preliminares, ainda nessa sessão, pontuam-se algumas
definições tidas como essenciais para a condução das sessões posteriores deste trabalho.
Inicialmente a SEDUC São Paulo possui como chefe maior o secretário de educação, designado
pelo Governador do estado que possui as atribuições.
Nesse aspecto trata-se preliminarmente das atribuições de cargo a partir do secretário de
educação e percorremos até os docentes. Os documentos utilizados como parâmetro para esta
estruturação são a Lei Complementar 1164/2012 e 1191/2012, pois a partir deste referencial
começa-se a buscar a fundamentação necessária para analisar e discutir as possíveis lacunas
existentes no processo, que faz com que a educação paulista esteja no atual desprestígio como
visto pelos profissionais da educação que atuam no estado. Um adendo interessante a pontuar
é que, em consulta ao decreto 64.187 de 17 de abril de 2019, cujo objetivo é reorganizar a esfera
da educação pública paulista é possível se deparar com uma infinidade de departamentos, o que
mostra o quão burocrático é o sistema de ensino paulista. Claro que o intento deste artigo não é
especificar cada um, mas partindo da análise deste decreto já é previsível que qualquer problema
a ser solucionado vai demandar prazos longos e protocolos infindos, o que é comum ocorrer na
SEDUC São Paulo. É compreensível que um estado como São Paulo necessite de uma
quantidade considerável de colaboradores para apoiar no processo, mas, questiona-se a
quantidade dos cargos comissionados e designações além da reflexão se, de fato, todas essas
divisões de setores são realmente para a melhoria da educação ou para burocratizar e tornar o
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processo mais favorável a algum grupo em específico. Parte-se então da direção da escola a
quem se atribui que consta em seu artigo 4º:
XI - atuar como agente difusor e multiplicador do modelo pedagógico da
Escola, de suas práticas educacionais e de gestão, conforme os parâmetros
fixados pelos órgãos centrais da Secretaria da Educação; XII - decidir, no
âmbito de sua competência, sobre casos omissos.

Um aspecto de suma importância discorre sobre a administração escolar no ponto de
repassar as orientações perpassadas pela SEDUC, e em momento nenhum, em suas atribuições
está a participação na elaboração do regimento, normas e parâmetros, sendo somente um
repetidor das informações. Em nenhum aspecto está o diretor como apoio às legislações ou
representante dos professores, àquele que informa à secretaria os problemas da escola, o que
incute o entendimento de que o diretor não possui voz ativa de fato.
Em relação ao vice-diretor atribuem em suas funções no artigo 5º:
I - auxiliar o Diretor na coordenação da elaboração do plano de ação; II acompanhar e sistematizar o desenvolvimento dos projetos de vida; III - mediar
conflitos no ambiente escolar; IV - orientar, quando necessário, o aluno, a
família ou os responsáveis, quanto à procura de serviços de proteção social; V
- assumir a direção da Escola nos períodos em que o Diretor estiver atuando
como agente difusor e multiplicador do modelo pedagógico da Escola. VI elaborar o seu programa de ação com os objetivos, metas e resultados de
aprendizagem a serem atingidos.

Esta função é analisada como um apoio ao diretor, alguém que assume a retaguarda,
dando apoio e orienta à família, entretanto em muitos casos este profissional não possui
autonomia e fica restrito às orientações da direção, submissa integralmente aos anseios da
secretaria da educação. Em que diz respeito ao coordenador geral da escola atribui-se dentre
as tarefas, uma que faz-se necessário cogitar neste aspecto no artigo 6º:
V - substituir, preferencialmente na própria área de conhecimento, em caráter
excepcional, os professores em suas ausências e nos impedimentos legais de
curta duração;

Este profissional, segundo supracitado é aquele que precisa coordenar e lecionar em
muitos casos, pelo excesso de falta docente por questões emocionais e trabalhar com a
organização dos conteúdos, entretanto esse material vem pronto de modo que não há espaço
para alterações, não há condições para elaboração de materiais devido aos prazos curtos e
extenso material que não propicia condições de reflexão ao coordenador que se vê obrigado a
conduzir os professores a atropelarem muitos conteúdos para terminar as apostilas.

IX - responder pela direção da respectiva Escola, em caráter excepcional e
somente em termos operacionais, em ocasional ausência do Vice-Diretor, nos
períodos em que o Diretor estiver atuando como agente difusor e multiplicador
do modelo pedagógico da respectiva Escola.

Uma observação importante é que no parágrafo IX permite que o coordenador responda
pela direção na ausência de um vice-diretor, entretanto a autonomia fica restrita em casos
disciplinares, por exemplo, onde em uma urgência não consegue tomar medidas proporcionais
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em caso de maior agravo e também não possui autonomia. No que tange aos coordenadores de
área competentes, cabe mencionar:
d. organizar as atividades de natureza interdisciplinar e multidisciplinar de
acordo com o plano de ação; e. participar da produção didático-pedagógica em
conjunto com os professores; f. avaliar e sistematizar a produção didáticopedagógica; g. elaborar, anualmente, o Programa de Ação, com os objetivos,
metas e resultados a serem atingidos.

Na parte subseqüente é essencial ponderar que, essa função por ser de cunho de
planejamento não deveria obrigar o coordenador a lecionar em parte da carga horária. Outro
parâmetro é tornar um profissional da área estratégia-pedagógica para tapar buracos de ausência
de professor, pois esta profissão está cada vez com menos adesão. Isso indica que o cargo não
é atrativo, obrigando desse modo o estado a usar de subterfúgios para que os alunos tenham
aula, ao invés de estimular novos profissionais, através de valorização por exemplo.

II – dedicar parte de sua carga horária a atividades docentes, ministrando aulas
de disciplinas para as quais seja habilitado, de acordo com o disposto na
legislação concernente ao processo anual de atribuição de classes e aulas da
Secretaria de Educação; III – substituir, sempre que se faça necessário, os
professores de sua área de conhecimento em suas ausências e impedimentos
legais de curta duração.

Quanto ao âmbito docente, conforme legislação apresentada no artigo 7º da lei
1191/2012, cabe mencionar que uma das funções é: “ I - elaborar o seu programa de ação com
os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos;” Nessa primeira parte da
atribuição docente aponta-se a orientação de elaboração de plano de ação, entretanto já vêm as
competências e habilidades obrigatórias para o ano, apostila montada, livros que não são
escolhidos pelos professores (existe uma escolha no quadriênio, quase nunca considerada) e os
resultados são as notas do SARESP, ou seja, na verdade o professor não decide, fórmula e
planeja nada, é usado como massa de manobra e às vezes se vê obrigado a aplicar conteúdos
cujos quais os alunos ainda não estão preparados. Acrescenta-se ainda às atribuições:

IX - elaborar Plano Bimestral e Guias de Aprendizagem, sob a orientação do
Professor Coordenador de Área; X - produzir material didático-pedagógico em
sua área de atuação e na conformidade do modelo pedagógico próprio da
Escola; XI - substituir, na própria área de conhecimento, sempre que
necessário, os professores da Escola em suas ausências e impedimentos legais.

Nesse ponto uma observação importante é a produção de material didático, o que não
ocorre, devido ensino engessado da secretaria com material apostilado, confuso, onde muitas
vezes nem espaço adequado às respostas possui. Outra questão é que as questões burocráticas
estão tão presentes, que o tempo para estudo e formação real, através de especializações e
crescimento acadêmico, não existe na SEDUC , a menos que o docente custeie e se desdobre
para tal, sem apoio nenhum da secretaria de educação.
Nesse ponto pôde-se verificar o quão divergente são as orientações da prática e que cada
vez mais o valor dado ao professor por este setor é minimizado através de supressão das
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atribuições relacionadas a estudo, valorização e produção; sendo-os substituídos por
reprodução, burocracia e formações incoerentes e inexpressivas. Vê-se a seguir reflexões mais
críticas a respeito da função docente com o intuito de clarificar e pontuar algumas das várias
lacunas presentes no processo docente não cuidadas pela secretária de educação de São Paulo.

O SER DOCENTE NA SEDUC SP. REFLEXÕES CRÍTICAS, AÇÕES E ATUAÇÃO
PROFISSIONAL.
Nesta sessão trata-se exclusivamente das questões docentes nas SEDUC SP, trazendo
as atribuições oficiais, as condutas destes professores, os impasses que enfrentam e o andamento
do trabalho, considerando questões emocionais, materiais, financeiras e profissionais de modo
sucinto, mas consistente, buscando uma análise crítica deste sistema.
Conforme Nóvoa (1992) O professor necessita ser reflexivo, crítico, possuir
experiências do ambiente escolar (âmbito presencial como aluno primariamente e atuante em
sala) além do conhecimento teórico e metodológico do docente. Entretanto é possível verificar
muitas vezes que profissionais da educação nesse perfil geralmente são reprimidos nas escolas,
na esfera pública sendo coagido muitas vezes por coordenadores e diretores, pois o sistema é
engessado ao mesmo tempo em que permite uma autonomia ilusória nas instituições. Esta
autonomia que é divulgada fica trancada em sistemas computacionais já pré configurados que
impossibilitam a flexibilização por parte da escola, matérias constituídos com sub-informações,
mas sem aprendizado contundente, sugestões de experiências nos materiais didáticos em que a
execução é praticamente impossível devido a falta de materiais na escola ou falta de tempo
devido grande demanda de livros e apostilas que muitas vezes não se consegue terminar dentro
do ano letivo, obrigando o docente a pincelar os conteúdos não ensinando efetivamente o que
seria necessário.
Conforme Pascoal apud Alves (1998 p.36) a educação básica pela qual o docente passa,
ou seja, os próprios anos iniciais precisam ser sólidas, para que este profissional tenha essa
experiência e possa atuar do mesmo modo quando for educar os alunos. O que tem sido visto é
um ensino básico fragmentado, cheios de pré informações superficiais ao invés de uma estrutura
conceitual realmente funcional e atual para a aprendizagem do conteúdo pretendido ou da
competência a ser alcançada, conteúdos que jamais serão usados pelos estudantes após a saída
da escola, metodologia que obriga os docentes a ensinarem de determinada maneira entre outras
questões que só fortalecem o abismo que está criado entre a educação de verdade e uma
deseducação. Ainda é possível analisar em mesmo contexto a importância de dignificar esse
processo de ensino, desde o conteúdo programático/currículo em conjunto com o ambiente em
seus aspectos materiais, afetivos, sócio-emocionais entre outros.
Ainda conforme Pascoal, “alunos e professores estão descontentes. O prazer e a alegria
estão no rol de disciplinas dos cursos de formação.” (1998 p.38). Isso significa que os bons
sentimentos transmitidos na universidade estimulam o docente a replicar essas ações em sala
de aula. Muitas vezes, os docentes fazem uma formação excepcional, repletas de atividades
práticas, se especializam e se sentem aptos ao exercício docente mas, ao entrar nas salas de aula
e se depararem com um sistema fragilizado e incoerente se desmotivam, perdendo a alegria
inicial e transformando-a em obrigação por formação, ou seja, já que se formou precisa exercer.
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Outro aspecto importante a ressaltar é que ao chegar das universidades os recém
formados chegam cheios de ideias, que são suprimidas pelo planejamento pedagógico da
secretaria de educação que obrigam documentalmente os professores a fazerem de determinada
forma além das várias demonstrações de desvalorização e exclusão de direitos fundamentais do
docente, salários defasados, coação de superiores, excesso de demanda burocrática e
desnecessária, entre outras. Nos estudos de Duarte destaca-se:
Dentre as metas estabelecidas no PNE 2011-2020, estipula-se a garantia da formação
em nível superior para todos os professores da educação básica, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam; a valorização do magistério
público da educação básica, a fim de aproximar o rendimento médio do profissional
do magistério ao rendimento dos demais profissionais com mesma escolaridade; e
assegurar, em um prazo máximo de dois anos, a existência de planos de carreira para
os profissionais do magistério público em todos os sistemas de ensino do país.(2013
p.20).

Desse modo, não é necessário de muito esforço para verificar que essa meta não foi
atingida, dado que conforme o portal CNN Brasil publicado em 17 de junho de 2021 pontua
que o Brasil é o pior país, dentre os 64 analisados em educação e parte dessa conjuntura se
reflete em investimento. Desse contraponto pode-se questionar se a educação possui de fato
importância política já que São Paulo conforme reportagem do Diário do Estado publicado em
10 de julho de 2020 foi analisada como o estado mais rico do Brasil. Mesmo considerando toda
essa relação, é imprescindível analisar que sequer o estado mais rico da nação paga o melhor
salário aos docentes pertencentes a ele.
Obviamente, um professor que não recebe um salário digno para seu sustento em uma
escola, precisa arrumar uma forma de suprir as ausências presentes, muitas vezes dando aulas
em outra escola, e ainda em alguns casos atuando em outras áreas no contraturno. No entanto
esse esforço adicional tem um preço alto, custa a saúde do docente e também a qualidade no
ensino dos estudantes, pois o profissional está tão desgastado pela demanda de trabalho que não
consegue atuar com excelência em nenhuma das funções. Na visão de Goleman (2011 p.12)
não é incomum ocorrer episódios de uma situação chamada seqüestro emocional, em que perdese o controle, se explode por um momento com alguém e a realidade é que isso também ocorre
em sala de aula pois o professor depara-se em duas reflexões totalmente opostas, sendo a
primeira a vontade de ensinar, adicionado com a obrigação de render, fazer com que os
estudantes assimilem o que é proposto no currículo, e na outra vertente a falta de respaldo, a
perda de autoridade e identidade dentro de sala de aula, a desvalorização e a excessiva demanda
que lhe é exigida, , informação essa que pode ser constatada pela reportagem do Jornal Brasil
de Fato, publicada em 15 de outubro de 2019 que relata que mais de cem professores são
afastados por problemas mentais “todos os dias”, refletido em gritos dentro de sala de aula
(grifo meu) Ainda é possível adicionar às reflexões já ponderadas que:
(...) o ser humano “ é um todo, biológica, ecológica e sócio culturalmente determinado.
e seu bem estar – além de físico, psicossocial – está dependente e relacionado a
situações que o envolvem como membro de um grupo, em particular, e de uma
comunidade e, mais do que isso, de um sistema sociocultural em geral; e não apenas
de sua herança biológica ou de fatores ecológicos.” (RODRIGUES E FRANÇA apud
FREIRE 2010 p. 113 grifos dos autores).
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Essa relação demonstra diretamente o quão importante é o sistema sociocultural para a
saúde mental do docente e que todo esse ciclo precisa ocorrer o mais perfeitamente possível
para que o professor consiga chegar em sala de aula e lecionar de forma qualitativa e não de
maneira desmotivada, onde muitas vezes inicia a semana já torcendo para que o final de semana
chegue novamente. Além disso as questões psicossomáticas são evidentes no ponto em que
aspectos mentais são refletidos de modo físico vezes por dores de cabeça, cansaço, enjôos entre
outros sintomas visíveis em vários docentes da rede estadual de São Paulo.
Ainda conforme os autores a emoção precisa ser expressa e quando não há essa
possibilidade, devido algum bloqueio, geralmente é de origem ideológica e cultural e a
resolução não é satisfatória a emoção fica comprometida, e ainda completa dizendo que esse
parâmetro permite “aproximarmo-nos muito dos conceitos de somatização e conversão” (op.
cit. p. 114). Esses episódios são muito recorrente na secretaria de educação de São Paulo, no
lançamentos das faltas, notas, hipóteses de escrita dos alunos onde o docente muitas vezes
diverge da opinião do coordenador e é altamente instigado a mudar sua avaliação, quanto às
retenções, entre outras análises cujas quais a fala do docente é suprimida, quando não ignorada.
Rodrigues e França através de seus estudos ponderam que:
Esta experiência subjetiva de alienação tem sido correlacionada como um dos fatores
de risco da doença coronária. Podemos citar aqui o trabalho desenvolvido por
Dreyfuss, Shannon e Sharon, em que demonstram que existe maior risco de doença
coronária em pessoas que experimentam um pequeno controle sobre suas vidas, nas
quais a relação entre o esforço despendido e a realização é muito incerta e relatam
conflitos com o seu contexto de vida. (RODRIGUES E FRANÇA, 2010 p. 114).

Possível verificar através dessas reflexões o quanto a conduta da gestão escolar desde a
esfera da secretaria da educação, quanto da gestão nas paredes da escola pode afetar até de
forma irreversível a saúde dos docentes. Evidente que ao buscar aprofundar esse assunto
encontra-se uma infinidade de outros transtornos e doenças, físicos ou mentais causadas por
uma gestão opressora, antidemocrática e que não vela pelo bem-estar de seus colaboradores,
mas, neste momento o objetivo não é esgotar essa fonte de pesquisa e sim pontuar o estrago
causado diariamente pela secretaria da educação de São Paulo aos seus “servidores”, nome este
inclusive muito sugestivo à função, pois advém de servo, servir sem questionar. Ao buscar no
dicionário o significado do termo encontra-se Conforme Rios (2010 p.472) que significa “que
serve, servente, aquele que serve,, criado,doméstico, funcionário público”. Avaliando nos
termos quem serve não reflete, não precisa pensar, somente executar suas designações, logo,
desde a terminologia já aparece a condição do professor no ambiente de trabalho.
Uma outra questão muito vista atualmente é falta de regras nas instituições disfarçadas
por um protecionismo exacerbado do estudantes que na rede pública de São Paulo estão
saturados de direitos e raquítico de deveres, onde os alunos podem fazer praticamente tudo o
que lhe apraz e o docente muitas vezes é até punido por chamar a atenção ou cobrar alguma
responsabilidade que seria necessária para o aprendizado deste como por exemplo a progressão
continuada que teve seu propósito alterado para aprovação incessante e automática em que o
aluno se sente livre para não realizar nada já que será promovido de ano e o professor fica
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frustrado por não conseguir meios de fazer com que o discente realize a tarefa com qualidade
para aprender. Na visão de Carvalho “(...) na América Latina, têm apontado como problemas
principais da educação formal contemporânea a disciplina/indisciplina e a avaliação/reprovação
dos alunos” (1997 p.7).
Além disso, o autor pontua que no Brasil esta questão é ainda mais grave e menciona
uma apatia por parte dos profissionais da educação frente a essas questões devido uma ausência
de segurança técnica. Na reflexão de Paim (1993 p.186), por vezes a pessoa ”(...) esteja
completamente lúcida e perceba com clareza e nitidez sensorial o que se passa no mundo
exterior, existe a de interesse, inibição psíquica ou insuficiência na energia psíquica para
elaboração das percepções e do raciocínio” chamada de desorientação apática. Não é incomum
nos docentes a fala de que estão trabalhando no automático, muitas vezes sequer refletindo
sobre o que fizeram no dia, devido à imensa saturação emocional e afetiva, agregada a
constantes e ininterruptos dissabores recebidos da administração pública paulista todos os dias.
Nesse ponto pode-se considerar inclusive como profissional da educação desde o alto
escalão perpassando por todos os demais. Só a critério de reflexão muitos dos secretários de
educação dos estados brasileiros, incluindo o de São Paulo, não possui formação docente e sim
outras áreas, como por exemplo o secretário de educação de São Paulo, formado em direito,
sequer lecionou em escola pública ou privada de ensino fundamental e médio e possui o poder
de decidir sobre todas as questões da educação paulista. Isso torna plausível a reflexão no
aspecto de que não se pode coordenar ou liderar um setor que não se conhece a fundo.
Nesse mesmo caminho a incoerência aplicada entre legislação e prática na educação do
estado de São Paulo tem estado cada vez maia acentuada, tanto em relação aos docentes, quanto
aos alunos. No que tange os docentes no âmbito financeiro é uma constante desvalorização e
sucateamento pela Secretaria estadual de educação do estado, a exclusão de direito dos
professores, o oferecimento de formações superficiais e que não pesam significativamente na
formação e fica válido somente como contagem de pontos para “evoluções”; sendo que ainda
nesse caso para conseguir essa conquista torna-se necessário realizar uma infinidade de cursos
muitas vezes sem significado nenhum. Ainda na esfera de valorização, é possível verificar que
alguns docentes buscam custear a continuidade dos estudos, mesmo com salários baixíssimos
através de cursos, especializações entre outros, sendo que a maioria dessas formações não são
refletidas em remunerações para o professor, pois não são aceitos pela SEDUC SP, ou seja, só
aceitam as capacitações manobradas por eles, como se outras instituições não tivessem valor
ou peso formativo. (grifo meu). Hypólito válida esta reflexão ao pontuar que:
(...) Quanto mais os/as docentes vão se atrelando ao Estado empregador e tornandose assalariados/as, tanto mais vão se distanciando das comunidades. Esse movimento
faz parte da consolidação do Estado e dos sistemas liberais de educação, atrelados às
necessidades culturais do capitalismo. Ao mesmo tempo em que o professorado vai
se constituindo em um corpo profissional, assalariado pelo Estado, as comunidades
vão perdendo o controle sobre a moral, o comportamento e o modo de vida das
professoras e dos professores e sobre o ensino que deve ser ministrado para seus
componentes. (HYPOLITO, 2020, p. 35).
(...) Acredito que haja uma incongruência entre as leis e a realidade educacional,
derivada das políticas educacionais vigentes em cada governo e que afetam
diretamente os trabalhadores da educação, interferindo, muitas vezes, negativamente
no seu fazer profissional. ( PASCOAL 1998 p.30).
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RESPALDO, SUPORTE E CONDUTA DE TRABALHO: DA SEDUÇÃO AOS
ESTUDANTES.
Nesta fase final deste artigo trabalha-se com as reflexões que respaldam esses docentes
profissionais da educação desde a secretaria de educação propriamente dita, os dirigentes de
ensino, supervisores, diretores, coordenadores, agentes de organização escolar, e profissionais
de limpeza e alimentação, pais e/ou responsáveis com o objetivo de compreender o processo
educacional como um todo, para que seja possível senão encontrar ao menos intentar na busca
pela melhoria da atuação dos envolvidos no processo educacional, favorecendo os estudantes
no que tange à aprendizagem e os demais profissionais da educação do sistema educacional do
estado de São Paulo. Conforme La Taille (1997 p.42) para ter atividade precisa ter motivação,
o que num primeiro momento é muito objetivo do ponto de vista do aluno mas,
coincidentemente ou não tem um aspecto fundamental para ser utilizado para os docentes, no
que diz respeito às seguintes reflexões: 1) O professor desmotivado realiza boas atividades? 2)
O professor desmotivado motiva os alunos? 3) A falta de ânimo devido ao sucateamento do
trabalho docente e as doenças emocionais não são refletidas nos alunos? Obviamente a resposta
é bem unânime nesses contextos o que impacta bruscamente no processo de ensino, sem que as
secretarias de educação se importem com a vida e qualidade de vida se esquecendo do impacto
direto que ocorre nos alunos. Parte-se então nesse artigo às reflexões sobre conduta do Estado,
preliminarmente e após delineando as construções até os discentes. Um dos contextos para
fundamentar essa tratativa, referente ao estado se encontra em Goulart e Moimaz na seguinte
percepção:
O estado não está separado da sociedade, é o que podemos chamar de
“socialização da política” e não faz sentido, portanto, tratar da sociedade civil
distintamente do Estado (...) A sociedade civil deixa de ser um conjunto
indiscriminado(...) (Goulart e Moimaz apud Goulart, 2008 p.76)

Isso implica diretamente nas questões educacionais no ponto que é perceptível, pois,
com uma ação que prejudique a prestação de serviço interno, os estudantes atingidos são
diretamente afetados, o que incute uma queda importante na qualidade do serviço educacional.
Ainda conforme Machado e Cavalcanti a educação escolar “precisa ser administrada de forma
séria e responsável” (2004 p.142) e ainda classifica como excludente a participação dos gestores
educacionais na condução da instituição escolar, o que “favorece o aprofundamento da crise na
educação pública e compromete a qualidade aumentando as desigualdades” (op. cit.). Os
autores ainda pontuam que somente a ampliação de espaços sem a devida qualidade material,
humana e estrutural sem levar em conta a aprendizagem formal, real e significativa é
insatisfatório para a resolução dos problemas educacionais. Ainda pontua-se na percepção de
Duarte fazendo menção à Nóvoa:
A educação escolar sob o controle do Estado não propõe um novo olhar sobre
a infância ou um novo projeto pedagógico.o Estado limita-se a reproduzir o
modelo desenvolvido entre os séculos XVI e XVIII sob o controle da Igreja,
propondo, no entanto, “uma renovação dos currículos, uma integração das
diferentes redes escolares e, sobretudo, um controle estatal sobre o conjunto
dos sistemas de ensino, notadamente naquilo que concerne à seleção e ao
recrutamento do pessoal docente ( DUARTE apud NÓVOA, 2013; p.28)
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O autor ainda pontua que “O controle do Estado sobre esse sistema de ensino se dá,
sobretudo, pelo recrutamento dos docentes sob procedimentos de seleção uniformes, capaz de
subtraí-los à influência das populações e elites locais e tê-los como um corpo do Estado” (op.
cit. p.31), o que permite considerar que os docentes que não se adaptem à metodologia do estado
não são aptos a lecionar, vezes por discordar do modo de ensino, da conduta entre outras
relações, o que faz, certamente, os docentes que presenciam a deseducação diária em sala de
aula e são obrigados a praticá-la para não perderem seus empregos e manterem sua família, o
que custa saúde mental, satisfação profissional e esperança no ensino. Duarte ainda coloca de
modo claro e real que “Ao moderar o processo de inserção na carreira docente, o Estado garante
o controle da instituição escolar por meio do controle de seus principais atores.” (op. cit.). Logo,
ao manipular, desestruturar e desvalorizar o docente a educação em sua totalidade fica
comprometida causando a apatia e desmotivação dos profissionais da educação. Nóvoa ainda,
por meio de seus estudos completa esse entendimento ao escrever que “os professores não
devem saber demais, nem de menos; não se devem misturar com o povo, nem com a burguesia;
não devem ser pobres, nem ricos; não são bem funcionários públicos, nem profissionais
liberais” (NÓVOA, 1992, p. 16). Este ponto é chave para classificar a falta de importância e
consideração pelos quais o estado paulista trata seus docentes que muitas vezes se sentem meros
bonecos, facilmente substituíveis e descartáveis.
Essa relação pertence a outro aspecto que também prejudica absurdamente o ensino e a
aprendizagem que é a estrutura física, tecnológica e formativa dos docentes e amplia a
desigualdade entre os estudantes, comprometendo arduamente a equidade do ensino. Machado
e Cavalcanti (op. cit), ainda esclarecem que a alocação de todos os alunos para depois
adequação das salas de aula é outro ponto crucial de ser pensado, ainda mais em tempos de
pandemia onde existem regulamentos de distanciamento social e alocar muitos alunos num
mesmo espaço por vezes sem ventilação, espaço para deslocamento visando somente o
“acesso”, mas sem qualidade, elaborando subterfúgios para atender mas não para educar de
fato. (grifo meu).
Conforme Almeida, Dalben & Freitas (2013 p.1156) a realidade social e a escola
precisam estar interligadas, o que não ocorre nas escolas estaduais pois, os alunos possuem
recursos diferentes e não considerados pela SEDUC SP. No período da pandemia
desenvolveram o aplicativo CMSP para os estudantes da rede, mas não consideraram que a
maioria dos estudantes não possui internet de qualidade ou um celular que comporte tal
aplicativo. Decidiram então liberar uma rede gratuita que não carregava corretamente o
aplicativo, quando o mesmo funcionava o que era difícil acontecer.
As avaliações enviadas para realização nas escolas são descontextualizadas, com
conteúdos sem nexo algum, por vezes com conteúdos que ainda nem está na hora de transmitir
aos alunos (pela própria apostila ofertada pela secretaria) e os critérios de avaliação dessas
provas para alunos com necessidades especiais, com defasagens e os “normais” são os mesmo,
tornando impossível um resultado justo e eficaz para melhoria da educação. Ainda conforme os
autores é necessário considerar as questões socioeconômicas e culturais dos entes da escola e
essas variáveis influenciam no resultado das avaliações pois interferem diretamente no
desempenho. (op. cit. p.1157). Outro ponto a ser analisado é que a avaliação que ocorre
anualmente, nunca avalia a mesma sala e sempre compara um ano escolar com outro almejando
uma nota maior, entretanto salas diferentes, ano diferente possibilita resultados diferentes e nem
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sempre melhores, obrigando os docentes a padronizar os alunos independente de suas
especificidades para atingirem a determinada nota, o que é impossível, por lidarmos com
indivíduos em formação e com necessidades diversificadas e também gera desgaste pois,
algumas vezes, uma sala de aula possuem alunos com uma característica que não terá no ano
seguinte. Estes mesmos autores pontuam que “(...) há as limitações devidas a pouca abrangência
do leque de conhecimentos e ações avaliados, assim como incapacidade de medir, por meio de
testes, certos conteúdos importantes a formação dos estudantes” (op. cit. p.1161). Isso significa
que as notas que são exigidas dos alunos e dos professores é baseada em uma avaliação sem
fundamento real, pautada somente em números para divulgação política e eleitoreira, logo é
possível perceber que estão pressionando os docentes por motivos desvencilhados da educação
real dos alunos, ao invés disso, a alta demanda e cobrança é para que os governantes usam as
notas para propaganda política. Na perspectiva de Almeida, Dalben & Freitas (2013 p.1153)
“as avaliações externas e seus resultados já fazem parte da cultura escolar, ainda que de uma
forma bastante controversa. Por um lado, são muitas críticas feitas a elas, sua finalidade,
abrangência e possibilidade de análise da realidade escolar.” Nesse aspecto ao se comparar a
educação paulista com os demais estados da federação as notas não são melhores se for levado
em conta entrada de recursos e investimento e, ao verificar em aspecto mais amplo, o mundial,
o Brasil está muito longe sequer de melhorar sua classificação, ou seja, a avaliação feita no país
e seus resultados sequer chegam próximo aos demais países. Isso quer dizer que a preocupação
dos responsáveis pela educação pública não se preocupam com um bom trabalho no que diz
respeito à qualidade de ensino, mas com qual o estado possui mais nota em uma prova
descontextualizada para conseguir eleger mais políticos de um determinado partido para
governar mais estados do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desses estudos, breves, porém satisfatoriamente contundentes, é possível
verificar o quanto de desconsideração possui os docentes pertencentes ao grupo da SEDUC SP,
já que as pesquisas mostram que os professores não são valorizados, estão constantemente
doentes, precisam muitas vezes mais de uma renda para conseguirem sobreviver, não possuem
respaldo legal, nem moral pelos órgãos superiores, não possuem incentivo à uma formação
realmente forte como uma especialização, mestrado, doutorado ou outras formações de peso
real à pesquisa do profissional além da respectiva consideração financeira para tal. Por isso
existem muitas prefeituras e escolas particulares em que currículos e propostas chegam todos
os dias enquanto no estado de São Paulo por mais que se ofereçam vagas quase que diariamente
nunca são preenchidas e a quantidade de exonerações é monstruosa. Esses contrapontos ainda
são acrescidos da falta de autonomia do docente e ausência de auxílio muitas vezes da família,
algumas vezes por questões até compreensíveis, mas em muitos casos por meramente levarem
os filhos à escola e não fazer a ponte e o apoio necessários para o pleno desenvolvimento da
criança.
Também é possível, sem muito esforço até perceber que esse descaso afeta muito a
qualidade de ensino devido ao desgaste dos docentes que possuem suas condições mentais
altamente fragilizadas devido à alta cobrança e burocratização, as avaliações
descontextualizadas com objetivos unicamente políticos e sem real viés pedagógico onde de
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um lado a escola é cobrada por notas obtidas nessas avaliações em troca de um valor em
dinheiro que muitas vezes cria conflitos dentro da escola, em que os professores acabam
culpando o trabalho do outro quando não atingem tal meta. Outro ponto que pode ser verificado
através desta pesquisa é a questão dos aspectos inclusivos, em primeira instância pelo fato de
muitas vezes o docente da sala não ter formação para tal demanda, em segundo ponto, por não
dar conta sozinho, de uma sala superlotada acrescida de alunos especiais e em terceiro ponto
que, nas avaliações externas, os critérios de avaliação e cobrança de resultados são iguais, tanto
para os tidos como normais, como para os alunos com algum transtorno de aprendizagem ou
demais questões psicológicas. Ainda um quarto aspecto é a ausência de estímulo à
responsabilidade que é pedida aos alunos que não possuem praticamente nenhuma obrigação
de realização dos deveres escolares, já que serão promovidos pelo ciclo independente de ter
aprendido ou não, onde o docente quase não pode intervir já que ao reprovar muitos estudantes
( se necessário) perde-se gratificações, prêmios e a cobrança sobre a escola aumenta
consideravelmente.
Desse modo, que este artigo seja ao menos uma faísca de reflexão, que certamente não
se esgota neste, mas que seja ao menos uma faísca acesa para outras tantas pesquisas, para que
a educação pública possa melhorar, não por objetivos escusos ou individualistas, mas para que
o ensino seja funcional de fato, contemple de fato as habilidades necessárias para a evolução
dos estudantes para que os alunos sejam independentes, competentes e os professores
reconhecidos e valorizados.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo ressaltar o valor da linguística e da alfabetização nos ambientes escolares.
Pensando em como poderíamos dividir o papel do alfabetizador e do alfabetizando. A finalidade deste trabalho é
apenas provocar determinadas questões para aqueles que estiverem interessados em aprofundar seus
conhecimentos em Linguística e alfabetizar com completa consciência de que sua língua e a do alfabetizando são
a mesma e, portanto, seu papel (alfabetizador) deve ser o de instigar à aprendizagem da língua constante de
prestígio, não deixando de lado completamente a sua origem.
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Linguística.

ABSTRACT
This article aims to highlight the value of linguistics and literacy in school environments. Thinking about how we
could divide the role of literacy teacher and literacy student. The purpose of this work is only to provoke certain
questions for those who are interested in deepening their knowledge in Linguistics and teaching literacy with full
awareness that their language and that of the student are the same and, therefore, their role (literate) should be to
instigate to learning the constant prestige language, not completely forgetting its origins
Keywords: Education. Literacy. Linguistics.

ABSTRACTO
Este artículo tiene como objetivo resaltar el valor de la lingüística y la alfabetización en los entornos escolares.
Pensando en cómo podríamos dividir el papel de alfabetizador y alfabetizador. El propósito de este trabajo es solo
provocar ciertas preguntas a quienes estén interesados en profundizar sus conocimientos en Lingüística y enseñar
la alfabetización con plena conciencia de que su lengua y la del alumno son la misma y, por tanto, su rol
(alfabetizador) debe Ser instigar al aprendizaje de la lengua de prestigio constante, sin olvidar por completo sus
orígenes.
Palabras-clave: Alfabetización. Letramento. Lingüística.

INTRODUÇÃO
Primeiramente, quando se fala em Linguística e da sua importância para a formação do
alfabetizador, é preciso delimitar o conceito de Linguística e consequentemente o de
alfabetização. É necessário extrair dessa relação linguística/Alfabetização, os conceitos
pertinentes ao trabalho do alfabetizador e demonstrar qual é a relevância de tais conceitos para
a alfabetização. Não adianta enumerar todos os principais conceitos da Linguística como
Ciência e o que se entende por Alfabetização e forçar relações entre ambos. O processo de
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estreitamento entre esses dois termos tem que ser feito com cuidado; sabendo quais conceitos
da Linguística são mais relevantes para a formação e o trabalho do alfabetizador.
A alfabetização tradicionalmente é vista como um processo de aquisição da leitura e da
escrita por parte do alfabetizando, porém, a Pedagogia moderna salienta a importância do
respeito às etapas de desenvolvimento cognitivo da criança, estimulando assim, outras
atividades que possam proporcionar à criança outros tipos de habilidades a serem
desenvolvidas. Adriana Flávia Santos de Oliveira Lima (2000) problematiza a questão:
Acreditamos que o processo de alfabetização deve seguir as etapas naturais de
distanciamento do objeto construídas pela inteligência. O que nos leva a entender que
a passagem dos símbolos (individuais/motivados) para os signos
(convencionais/arbitrários) significa a própria superação dos processos cognitivos
intuitivos (egocentrismo, centração perceptiva etc.) para atingir as estruturas
operatórias (capacidade de se colocar no ponto de vista do outro) do pensamento.
(Lima, 2000, p. 67).

Porém neste trabalho, concentra-se apenas em relação ao processo de aquisição da
leitura/escrita como parte integrante do processo global de alfabetização; além disso,
salientaram aspectos importantes em que o alfabetizador deve-se deter no que tange à
linguagem oral e escrita.
LÍNGUA ORAL X LÍNGUA ESCRITA
A escola vem sendo institucionalmente o principal meio de difusão e manutenção da
língua escrita atualmente. A língua escrita é corretamente valorizada, sem dúvida. Entretanto,
a língua oral é erroneamente comparada como se fosse uma contraparte imperfeita da língua
oral, cabendo à escola o papel de consertá-la ou aboli-la em seu uso natural. Essa concepção
errônea sobre a linguagem traz uma série de implicações teórico-metodológicas na hora de
alfabetizar uma criança ou até mesmo um adulto tem sua oralidade muito mais discriminada do
que uma criança, seja por seu baixo nível de escolaridade ou até mesmo nenhuma escolarização.
Língua são variáveis desde que existem, mas falar que uma língua é variável é superficial
demais para se tratar a questão com seriedade. Para maior elucidação da questão, faz-se
necessário abrir mão de alguns conceitos-chave da Linguística, como por exemplo, o conceito
de Variação linguística, mas antes vejamos a opinião da educadora Emília Ferreiro (1992)
quanto à supervalorização da escrita pela escola.
O aluno deve respeitar cuidadosamente a ortografia desde o início, como se
“roupagem gráfica” de cada palavra fosse eterna; ocultasse-lhe, assim, que a escritatanto como a língua oral- são objetos que evoluem, e que, se há fortes razões para
manter, dentro de certos limites, a norma ortográfica estabelecida, está é apenas uma
convenção útil que permite a comunicação à distância entre falantes que compartilham
da mesma língua, mas não do mesmo dialeto (e que, portanto, lerão o mesmo texto
com pronúncias diferentes, conforme a variante da língua que eles aprenderam em
seus primeiros anos de vida), (p. 21).

A partir do que foi exposto, percebe-se a importância que a língua oral tem para o aluno,
se impõe determinada pronúncia para cada palavra, desrespeita-se assim, a origem
regional/social do aluno. É necessário frisar também que a ortografia é algo que deve se
aprender a vida toda. O alfabetizador precisa ter em mente é que certas palavras de uso muito
comum precisam ser mais trabalhadas do que outras, e que a não imposição da língua escrita
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sobre a oral ao aluno o possibilita a não enxergar a sua fala de maneira negativa e a começar a
se apropriar de convenções a arbitrariedades da língua.
Ao mesmo tempo em que se apresenta a escrita como objeto imutável (não como o
produto de uma prática histórica) e como um objeto “em si” quase sacralizado (não
como um poderoso instrumento nas ações sociais), se propõem à criança orações para
ler e para copiar que constituem uma afronta à inteligência infantil. (p. 22).

Dessa forma, o professor estimulará o aluno a querer conhecer e fazer parte desse
universo novo que é o universo escrito e letrado, que apesar de possuir semelhanças com a
língua oral, não é a sua fiel reprodução; até porque, se as línguas não entrassem em contato uma
com a outra e não mudassem, talvez ainda estivéssemos falando latim. A escrita deve ser
entendida como produto e eterno processo cultural-histórico, fazendo parte do homem, pois
sem ela grande parte do que foi conquistado até hoje em termos de acumulação intelectual não
seria possível.
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: CONCEITUANDO
Qualquer língua em seu processo natural é dinâmica. Em seu percurso, as mudanças
ocorridas na fala acontecem rapidamente, só posteriormente alguns traços ou estruturas são
aceitas e canonizadas na sua modalidade escrita. Por mais que pareça estranho à primeira
impressão, uma determinada língua varia não só de região para região, o conhecido
regionalismo, mas sim, em diversos aspectos também.
Podem-se encontrar diferenças na fala de um adulto em relação a uma criança, de um
adulto do sexo masculino para um do sexo feminino, ou ainda, diferenças quanto à maneira de
falar de uma classe social em comparação a outra. Todas essas variações podem ser rotuladas
sob a denominação de dialeto. São dialetos: o regional (normalmente se acentuando as
diferenças de pronúncia), o de classe social (flamengo/framengo) os de faixa etária que estão
com maior frequência no âmbito do léxico (gírias antigas X gírias novas) ou até mesmo
diferenças de classe social (nós vamos/ nós vai, aqui no nível da morfossintaxe). Tudo isso é
dialeto, ou seja, variação linguística. Emilia Ferreiro (2008) afirma:
Podemos entender por dialeto as variações de pronúncia. Vocabulário e Gramática
pertencente a uma determinada língua. Os dialetos não ocorrem somente em regiões
diferentes, pois numa determinada região existem também as variações dialetais
etárias, sociais, referentes ao sexo masculino e feminino e estilísticas. (p. 1)

Ou em Assunção (2008):
Partimos do princípio primário e norteador de que o fenômeno “variação linguística”
esteve presente em todo o momento da formação e estruturação de nossa língua, ao
retornarmos à língua-mãe, o Latim, percebemos que desde então, até os dias atuais,
tivemos mudanças renovadoras da língua. (Assunção, 2008, p. 1)

VARIAÇÃO, MUDANÇA LINGÜÍSTICA E VARIANTE PADRÃO. UM CASO DE
INCLUSÃO SOCIAL
Já conceituamos variação linguística e agora nos perguntamos: O que o alfabetizador
deve priorizar? Certamente, podemos vislumbrar algumas respostas.

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

43

Que as línguas variam, isso é fato. Agora, qual é o papel do alfabetizador? O
alfabetizador deve estar consciente que a apropriação da escrita demora, é um processo longo
e que enfrentará obstáculos quanto à oralidade dos alunos. Mas na verdade, se o alfabetizador
ficar atento, poderá prever alguns “erros” na fala das crianças e tomará esses “erros” como
previsíveis. Por exemplo, se a criança diz “nós vai à escola”, sabe-se que a mesma por um
processo de economia linguística e lógica não pluralizou o verbo, pois a noção de quantidade “
mais de uma pessoa” já está presente no pronome “nós”. Cabe ao alfabetizador apresentar a
variante culta da língua (de prestígio social), nunca podendo, no entanto, repreender o aluno
por sua fala, já que o mesmo satisfaz à função primária da língua cujo objetivo é a comunicação.
Mollica (2007):
Todas as línguas do mundo são dinâmicas, já que estão sujeitas a processos de
variação e mudança, o que significa dizer que suas unidades de diferentes níveis,
extensão e complexidade podem coexistir com outras de igual valor de verdade e/ou
serem substituídas. O caráter heterogêneo imanente nas línguas é inerente e, em
contrapartida, convive com forças de estabilidade que estruturam os sistemas em suas
invariâncias, legando-lhes identidade e coesão próprias. (Mollica, 2007, p. 39).

O alfabetizador deve estar atento a esses princípios. Cabe à escola possibilitar o
desenvolvimento completo do indivíduo e para tal, deve-se apresentar como entrada no mundo,
a língua; forte instrumento de poder e inserção social. A questão da inserção social se vê com
mais clareza nas classes de alfabetização de adultos, pois os mesmos têm plena consciência de
que a apropriação da variante culta da língua, de maior prestígio social garante sua inclusão
num mundo onde a informação e os meios de comunicações das sociedades letradas dão ao
indivíduo status de cidadão. Salienta-se que o bom falante do idioma, adequa sua fala aos
diferentes ambientes comunicativos com o propósito de ser bem aceito em todos eles. A língua
não deve ser vista como um obstáculo ou um instrumento de diminuição da estima do
alfabetizando e sim, como um importante instrumento social, sendo a sua apropriação parte do
processo de integração e participação cidadã. Não basta saber ler e escrever, é preciso que na
vida do aluno a escrita seja vista como ferramenta indispensável a sua sobrevivência e inserção
social. Deve o alfabetizador, estimulá-lo a aprender a variante de prestígio, sem menosprezar a
variante do aluno. Em Mollica (2007):
Embora o falante seja competente na variedade coloquial, via de regra não se sente
conhecedor de sua língua. Cabe entendermos a lógica do falante, suas crenças e
atitudes em relação ao que pensa da escola como espaço para seu desenvolvimento
linguístico, profissional e suas chances de inserção na sociedade. Cumpre conhecer o
grau de importância que os indivíduos conferem à escola, procurando mostrar como
a sociedade vincula letramento e letramento à inclusão social. (Mollica, 2007, p. 12).

AS COMPLEXAS RELAÇÕES ENTRE SONS E LETRAS
A escrita nada mais é que uma tentativa de representar a fala. Para muitos, existe uma
relação unívoca entre escrita e fala; o que não é verdade. Quando se alfabetiza uma criança ou
mesmo um adulto, tem-se o problema que o alfabetizando ao perceber que a uma letra
corresponde a um segmento de som, pode se criar a falsa ideia de que para cada som, há única
letra para representá-lo, podendo gerar sérios transtornos ao alfabetizador que não tem
consciência que a ortografia é quase que completamente convencional e só serve para manter
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uma uniformidade na escrita entre os diferentes falares e dialetos que coexistem dentro de uma
mesma língua. No livro “Guia teórico do alfabetizador”, a professora Miriam Lemle (1990, p.
17) ressalta que “O casamento entre sons e letras nem sempre é monogâmico. O modelo ideal
do sistema alfabético é o de que cada letra corresponda a um som e cada som a uma letra, mas
essa relação ideal só se realiza em poucos casos”
São poucos os casos em português em que essa correspondência biunívoca se efetive.
Ou seja, cada letra representando um único som e cada som sendo representado sempre por uma
única letra. Os casos em que há essa correspondência biunívoca são os seguintes: (p-/p, b-/b/,
t-/t, d-/d, f-/f, v-/v, a-/a.).
O conceito de fonema é crucial para o alfabetizador. Entende-se por fonema em
Linguística, o seguinte: “unidade de som caracterizada por um dado feixe de traços distintivos.
” (Lemle: 2003:18) isto é, uma unidade capaz de estabelecer diferenças de significados, por
exemplo, se eu troco o segmento inicial da palavra <vaca> por /f/, tem-se uma nova palavra,
gerando diferença de significado ou ainda, se eu troco o segmento inicial daquela palavra por
outro som /z/, tem-se uma palavra inexistente. É importante frisar que, por exemplo, o vocábulo
<tio> pode ser pronunciado pelo carioca através de um som “chiado” ou por um nordestino pela
ausência desse traço, porém não acarretando mudança de significado, isto é, tem-se um fonema
e duas realizações sonoras/fonéticas diferentes. Convencionou-se representar o fonema por
meio de barras inclinadas (/ /).
O segundo tipo de relação entre os sons da fala e as letras do alfabeto é o que se chama
poligamia. Ou seja, o som da letra vai variar segundo a sua posição. Exemplo típico é o caso
da letra < que em início de palavra tem seu ponto de articulação nas laterais do palato, enquanto
em final de sílaba tem sua pronúncia vocalizada para [u] (Compare: Lata/sal, Ladrilho/calçada).
Essa relação não chega a ser totalmente aleatória, pode ser prevista pelo ambiente linguístico
(início de palavra ou final de sílaba). A seguir, outros exemplos: (“s”: sala, casa, resto; m: mala,
sombra, campo).
O terceiro tipo de relação é mais complexa e não previsível. Nesse tipo de relação, dois
diferentes tipos de grafemas podem aparecer em posição silábica idêntica. É o caso de <l> e
<u> em palavras como “local” e “cacau”. É importante que o alfabetizador conheça essas etapas
e não pressione a criança ou o adulto a pular de uma etapa a outra sem estar preparado.
O que quer demonstrar é a necessidade da conscientização desses processos por parte
do alfabetizador que deve implantar atividades que respeitem o desenvolvimento de cada um
quanto à aquisição da escrita. A ortografia é algo a ser sempre passível de dúvidas, muitas vezes,
podendo apenas ser sanadas com a consulta de um bom dicionário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das reflexões e comentários feitos acima, deve-se ter em mente a importância
de noções básicas de linguística pelo alfabetizador, haja vista a importância que a apropriação
da escrita/leitura tem para a sociedade e consequentemente, para o indivíduo. Esse trabalho
enfatiza a conscientização por parte do alfabetizador desses conceitos e a constante busca de
atualização face à dinamicidade da língua e mudança.
O alfabetizador deve estar atento a essas variações, mudanças e processos, pois só assim
poderá encarar a língua do alfabetizando seja ele adulto ou criança com naturalidade; deixando
o alfabetizando falar espontaneamente e expressar seus desejos e dificuldades face à língua. O
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propósito desse trabalho é apenas suscitar algumas questões para aqueles que estiverem
interessados em aprofundar seus conhecimentos em linguística e alfabetizar com plena
consciência de que sua língua e a do alfabetizando são a mesma e, portanto, seu papel
(alfabetizador) deve ser o de estimular à aprendizagem da variante de prestígio, não deixando
completamente de lado a sua própria.
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RESUMO
Os programas educacionais brasileiros foram desenvolvidos e pensados de forma a auxiliarem instituições e
profissionais da educação no processo de letramento e alfabetização na idade certa. Sendo assim, a ludicidade no
ensino de ciências nas séries iniciais vem contribuir para que os altos índices de analfabetismo possam ser
amenizados, tendo em vista que é por meio da ludicidade que o interesse do aluno é despertado diante das
atividades propostas. Diante disso, surgiram alguns questionamentos: qual a importância da ludicidade no ensino
de ciências? Como os jogos podem ser usados como recurso para ensinar ciências? E como a contação de história
pode ser usada de forma lúdica em ciências? Para responder essas perguntas foram traçados os seguintes objetivos:
Entender sobre a importância da ludicidade no ensino de ciências nas séries iniciais; empregar o jogo como recurso
no ensino de ciências; usar a contação de história no ensino lúdico de ciências. O lúdico sempre esteve presente
na escola e pode ser integrado a qualquer disciplina, pois todas elas são essenciais para o processo de alfabetização,
principalmente a disciplina de ciências, que pode ser trabalhada através de jogos e contação de história ainda no
ensino fundamental I.
Palavras-chave: Ciências. Jogos. Lúdico. Contação de história.

ABSTRACT
The educational programs in Brazil have been developed and designed to assist educational institutions and
professionals in the process of literacy at the right age. Thus, the playfulness in science teaching in the initial
grades contributes to the high rates of illiteracy, considering that it is through playfulness that the interest of the
student is aroused by the proposed activities. In view of this, some questions have arisen: what is the importance
of playfulness in science teaching? How can games be used as a resource to teach science? And how can history
telling be used in a playful way in science? To answer these questions, the following objectives were outlined: to
understand the importance of playfulness in science teaching in the early serials; to use the game as a resource in
science teaching; to use history telling in science teaching. The ludic has always been present in school and can be
integrated to any subject, because all of them are essential to the literacy process, especially the science subject,
which can be worked through games and history telling still in elementary school I
Keywords: Science. Games. Ludic. Storytelling

INTRODUÇÃO
O brincar e a curiosidade fazem parte da vida da criança desde seu nascimento. Através
da brincadeira a criança desenvolve vários fatores importantes como a atenção, percepção,
raciocínio lógico, agilidade entre outros. É nesse momento que o desenvolvimento da
aprendizagem vem desabrochando à medida que se exige mais dela.
Ensinar é uma tarefa desafiadora no sentido de quem está ensinando e na escola o ensino
está distribuído por áreas do conhecimento como: matemática, língua portuguesa, história,
geografia, ciências e etc..
Neste trabalho venho me deter na disciplina de ciências, uma disciplina que não
possuem tanto foco, pois as disciplinas mais cobradas e “consideradas importantes” são a língua
portuguesa e matemática, onde o educador por vezes se desdobra para que aluno saiba ler e
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escrever e possua um raciocínio lógico matemático bem desenvolvido. As cobranças quanto a
essa questão são grandes.
O que acontece com as outras disciplinas? E a disciplina de ciências? Se pararmos pra
pensar, a ciência é uma das matérias hoje em dia muito rica, onde encontramos excelentes
resultados, pois é através da ciência que as descobertas da cura para muitas doenças são
encontradas, além de outros estudos que se pode ser feito, quando se pratica a ciência.
No entanto para ensinar ciência para os alunos é preciso usar de muita criatividade e um
dos mais eficaz e satisfatório é a ludicidade, essa ferramenta de ensino pode introduzir de
maneira divertida na mente da criança, como fazer ciências. Os jogos e as brincadeiras ajudam
os alunos a observarem atentamente os fenômenos e os acontecimentos que lhes são
apresentados durante a exposição de uma aula.
Aprender brincando é tudo que os alunos precisam para obterem um excelente
aprendizado. Eles participam de maneira aleatória, contribuem com suas ideias e imaginação.
Suas opiniões são preciosas, pois estão dando os primeiros passos para serem pequenos
pesquisadores do conhecimento. A cada passo dado é uma vitória para o aluno e para o
educador.
Neste artigo será abordada ludicidade no ensino de ciências através de jogos e da
contação de histórias, tendo como base bibliográficas autores como Vygotsky; Moreira, Paulo
Freire e Abramovich. A disciplina de ciências é tão importante quanto qualquer outra disciplina,
não sendo de menor ou maior importância no processo de ensino e aprendizagem, mas que
precisa de atenção, assim como aquelas que são consideradas essenciais no processo de
letramento e alfabetização.
O objetivo deste artigo é entender sobre a importância da ludicidade no ensino da ciência
e refletir sobre as práticas docente de professores multisseriados e licenciados nesta disciplina
que é vista como uma matéria “decoreba” de conceitos e descobrir quão fantástico é repassar o
ensino por meio dessa ferramenta poderosa.
LUDICIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Na educação brasileira, podemos observar um grande movimento que se preocupa com
o processo de letramento e alfabetização na idade certa; além da corrida contra o tempo daqueles
que estão nas classes de EJA. Os currículos, as propostas pedagógicas, as metas estabelecidas
em cada secretaria de educação, e as formações de professores, são integralmente pensadas com
o objetivo de auxiliar as crianças a avançarem nessa etapa, tanto no que se refere a leitura e
escrita, quanto ao que se refere às quatro operações.
Quando um professor se depara com uma sala de aula em fase de letramento e
alfabetização, logo lhe vem à mente, uma série de ideias de projetos e recursos lúdicos para o
desenvolvimento do seu trabalho e o mesmo acontece em todas as séries do ensino fundamental
I.
Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: E as outras disciplinas? Seriam
elas desnecessárias para o processo de letramento e alfabetização?
Existe entre as disciplinas do ensino fundamental I, aquela que já teve no ensino o seu
lugar de honra. Que move o mundo e o conhecimento e que se trabalhada de forma adequada
pode auxiliar no processo do conhecimento e do pensamento crítico.
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A disciplina de ciências nessa etapa do desenvolvimento escolar tem sido pouco ou nada
aproveitada por profissionais multidisciplinares, os licenciados em pedagogia. Suas atividades
tem se resumido em leituras cansativas e expositivas, geralmente lideradas pelo professor, sem
nenhuma interferência crítica por parte dos alunos, tornando a aula desinteressante como afirma
Delizoicov Slongo (2011):
[...] é consensual o reconhecimento do “precário” conhecimento dos docentes dos
anos iniciais do Ensino Fundamental sobre os conteúdos relativos às Ciências
Naturais. Esse fator, além de gerar insegurança, muitas vezes leva os professores a
abordar os conteúdos da área de forma desinteressante e nem sempre adequada. É
corrente também, na literatura citada, que nesse segmento da educação escolar
priorizam-se os conhecimentos relativos à Língua Portuguesa e à Matemática, em
detrimento do ensino das Ciências Naturais. (DELIZÓICOV; SLONGO, 2011, p.
207).

Assim como o lúdico tem sido um importante aliado na aquisição da linguagem e da
escrita, ela também pode ser utilizada na democratização do ensino de ciências nas séries
iniciais, despertando o interesse pelo conhecimento.
[...] o ensino de Ciências torna-se relevante, pois possibilita ao aluno uma participação
ativa no processo de apropriação do conhecimento. Vale lembrar que o ensino de
Ciências para alunos de pouca idade tem uma dimensão lúdica, a qual deve ser
preservada sem que haja prejuízo em termos de conteúdo, o objetivo é que o
conhecimento científico não seja imposto e sim, desejado. (DELIZÓICOV;
SLONGO, 2011, p. 209)

A ludicidade é uma metodologia importante para o desenvolvimento da aprendizagem
em qualquer estágio do desenvolvimento, podendo ser aplicada em qualquer disciplina. O
brincar e a experimentação fazem parte do cotidiano de qualquer criança assim como a ciência,
pois toda criança é curiosa e sensível ao aprendizado. Cabe ao educador transformar essa
curiosidade em conhecimento científico e nada melhor do que aprender brincando.
A sala de aula é repleta de desafios e cada aluno é um mundo complexo a ser explorado.
“Esses alunos estão cada vez mais “antenados” em novas tecnologias e “ […] depende muito
da sensibilidade do educador em gerar desafios e descobrir interesses de seus alunos” (Ramos;
Ferreira, 1998, p.131). Ainda sobre o papel do professor em meio a essas transformações ,
Moyles (2002) afirma que:
Devemos oferecer uma variedade de situações e inovações dentro da sala de aula, que
permitam diferentes oportunidades para diferentes crianças e, mais importantes, temos
de assegurar que cada criança tenha oportunidade de explorar adequadamente um
novo meio ou situação – e isso significa tentar explorar as experiências com palavras,
assim como por meio do brincar. (MOYLES, 2002, p. 57).

A ludicidade dentro desta perspectiva de ensino, auxilia no rompimento do
conhecimento abstrato, pois através dos jogos e brincadeiras o aluno é capaz de desenvolver o
seu raciocínio lógico, enaltecer suas relações sociais e auxiliar nas tomadas de decisões. De
acordo com Vygotsky (1989), em sua teoria do desenvolvimento cognitivo a criança só
consegue aprender de forma significativa através de ferramentas que o auxiliam a pensar e
compartilhar as suas experiências, além da interação professor e aluno que contribui para o
aprendizado de novos conceitos.
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O JOGO COMO RECURSO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
O uso de jogos na disciplina de ciência pode ser um forte aliado na apropriação do
conhecimento. Vale ressaltar que apenas implementar jogos em sala de aula, não garante a
aprendizagem de forma significativa, é necessário um conteúdo que envolva e traga significado
real ao aluno. Atividades que envolvem jogos tornam as atividades mais atrativas que os
exercícios tradicionais (FERREIRA, 1998, p. 50). Jogos como um recurso lúdico, possui um
caráter didático (JANN; LEITE, 2010) proporcionando momentos de alegria e descontração.
No campo educacional a brincadeira é algo que deve ser levado à sério, pois o brincar
está ligado ao estímulo do desenvolvimento cognitivo. Tanto o brincar quanto ao jogar são
indispensáveis para o desenvolvimento físico, intelectual e emocional de qualquer sociedade.
Eles estão presentes desde as mais primitivas civilizações, no entanto, estão perdendo espaço
em uma sociedade considerada pós-moderna. É perceptível que as escolas no contexto atual,
principalmente nas redes particulares de ensino, onde há uma cobrança maior por parte dos pais
que almejam uma educação de qualidade e “elitizada”, que o brincar esteja sendo deixado de
lado e sendo substituídas por fodonas coleções de livros, apostilas e atividades impressas para
que esta criança já possa chegar ao 1º ano do ensino fundamental lendo e realizando operações
matemáticas.
A ludicidade possui essa capacidade, de trazer de volta o prazer ao conhecimento de
forma mais dinâmica e criativa. Para Moreira (1999), o ensino de ciências deve ser
desenvolvido de forma que o aprendizado produz no aluno, algo significativo, permitindo que
este possa pensar em ciências de forma a modificar e repensar o seu cotidiano de forma crítica
e reflexiva.
É notório que os próprios professores licenciados no ensino de ciências, quanto os
multidisciplinares formados em pedagogia, continuam limitados ao uso do livro didático e do
ensino por memorização (GIL – PÉREZ, 2000). Vale ressaltar que este tipo de profissional com
o passar do tempo já não encontrará espaço no mercado profissional,cuja clientela é tecnológica
e está sempre em busca de novos desafios e conhecimento. Pensar em ciências de forma lúdica
não é fácil, pois é necessário se pensar na formação do professor e quebrar paradigmas, além
de encontrar o equilíbrio entre gerar prazer e a função educativa (KISHIMOTO, 1996).
Os jogos possuem caráter pedagógico, quando são pensados e aplicados com o objetivo
de atingirem resultados específicos (KISHIMOTO, 2002) . No que se refere ao ensino de
ciências, o lúdico tem sido praticado por docentes que visam romper com o tradicionalismo e a
rotina escolar (OLIVEIRA, 2009), além de trabalharem conceitos científicos de forma
prazerosa como afirma SOARES (apud SANTANA; REZENDE, 2004, p.2) .
De acordo com Mortimer (1996) aprender ciências também envolve um processo de
socialização e de “enculturação” científica, pois a utilização de jogos e brincadeiras em sala de
aula não pode ser vista apenas como um instrumento de motivação e descontração em sala de
aula, mas seu objetivo principal é a construção do conhecimento, dentro desta perspectiva é
importante saber que:
[...] o jogo, por ser uma ação voluntária da criança, um fim em si mesmo, não pode
criar nada, não visa a um resultado final, o que importa é o processo em si de brincar
que a criança se impõe, quando ela brinca não está preocupada com a aquisição de
conhecimento, ou desenvolvimento de qualquer habilidade mental ou física
(KISHIMOTO, 2002: p.3-4)
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Assim também:
Estar em atividade, então, significa estar ativo em um processo que combina diversos
elementos, como a intencionalidade, a dúvida, a pergunta, a criação, a vontade, a
coragem, a busca, o pensamento, o raciocínio, a interação, o planejamento e a
construção; todos guiados, sobretudo, pela necessidade de construir conhecimentos.
(AZEVEDO; ABIB, 1998 p.4) .

Jogar por jogar ou inserir os jogos em sala de aula apenas para afirmar que se utiliza o
lúdico como metodologia de aprendizagem sem um planejamento adequado, não produzirá uma
mudança significativa no ensino de ciências. É necessário que o professor realize um bom
planejamento para a execução das atividades lúdicas, caso contrário, o que seria um momento
de prazerosa aprendizagem, se tornará um fracasso.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO ENSINO LÚDICO DE CIÊNCIAS
Outro recurso que pode ser utilizado para alavancar o processo de ensino-aprendizado
no ensino de ciências e que é pouco explorado pelos professores de 1º ao 5º ano é a contação
de histórias. Assim como os jogos e as atividades lúdicas em geral, auxiliam na construção do
conhecimento, a leitura realizada de forma prazerosa, também pode contribuir para despertar o
aprendizado ( COELHO 2000).
Quando trabalhada de forma adequada, desde a educação infantil, as contações de
histórias são capazes de formarem leitores críticos mesmo que estes não saibam ler, pois através
dela a crianças compreende a função social da escrita , pois, segundo Bamberger (1991.p. 10)
ela é o meio mais eficaz para o desenvolvimento da linguagem e da personalidade.
A aprendizagem através da contação de histórias vai além do incentivo da leitura e da
escrita, com este recurso, o educador é capaz de trabalhar questões como valores, nomear
sentimentos e emoções e desenvolver a imaginação da criança. Para Bettelheim (1992), o
professor que utiliza contos de fadas em sua sala de aula conta com um recurso precioso que
pode ser viabilizado e articulado com os Parâmetros Curriculares Nacionais em qualquer área
do conhecimento. Segundo o mesmo autor, através dos contos de fadas a criança é capaz de
experimentar o mundo ao seu redor.
Contar histórias não é realizar uma leitura simples de sondagem de um determinado
assunto. De acordo Abramovich ( 2005), para que o professor obtenha sucesso na contação de
história , é necessário que , um ambiente aconchegante, harmonioso, onde tanto educador,
quanto educando se sintam confortáveis durante este momento. A postura, a gesticulação e a
expressão facial são de suma importância para transportar a criança ao mundo da imaginação.
Dentro do ensino de ciências Tahan (1996) considera importantes as literaturas com
abordagem ambiental, pois estas promovem o que ele denomina de “enriquecimento” do
conhecimento sobre os animais, plantas e o habitat natural das personagens das histórias.
É importante ressaltar que, a contação de história dentro da disciplina de ciências é
praticamente inexistente. Quando o educador utiliza este recurso é somente dentro daquele
padrão de leitura tradicional. O aluno lê, o professor realiza as intervenções quando necessário
e se enfatiza a memorização de conceitos, sem nenhum significado para o cotidiano do
estudante.
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A contação de história também pode ultrapassar os muros frios e escuros da escola. Nada
melhor do que falar sobre as plantas, animais, o clima, as diferentes paisagens, tendo a própria
natureza como fonte inspiradora da construção do conhecimento científico.
Porque não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos
córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à
saúde das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente
remediados dos centros urbanos? [...] (FREIRE, 2011, p.31).
Muitos alunos vivem em situações de vulnerabilidade, sem uma moradia digna,
alimentação inadequada, em regiões sem o mínimo de saneamento básico ou até mesmo
próximo de lixões, sem perspectiva de mudança na sua realidade e esta é uma oportunidade
para se pensar em questões ambientais e sociais através das histórias e da sua própria história.
[...] O papel do professor de ciências, mais do que organizar o processo pelo qual os
indivíduos geram significados sobre o mundo natural, é o de atuar como mediador
entre o conhecimento científico e os aprendizes, ajudando-os a conferir sentido
pessoal à maneira como as asserções do conhecimento são geradas e validadas
(DRIVER et al, 1999, p. 33

Os contos de fadas possuem elementos de grande importância no estudo de ciências.
Nelas podem ser exploradas as características genéticas de cada personagem, a que espécie os
animais que surgem na história pertencem, a classificação da fauna e flora, os tipos de clima da
região onde acontece a história e outros e outros elementos. A contação de histórias não precisa
necessariamente fazer parte apenas da disciplina de língua portuguesa, mas o letramento e
alfabetização, também podem ocorrer no estudo da ciência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas pesquisas bibliográficas, podemos observar que o lúdico como
metodologia de ensino, não é algo exclusivo de uma ou duas disciplinas, ela pode ser alinhada
a qualquer conhecimento, sendo uma facilitadora no processo de ensino e aprendizagem.
Dentro do ensino de ciências elas podem auxiliar tanto aos professores multisseriados,
quanto aos licenciados a realizarem suas atividades de forma mais dinâmica e atrativa.
Falar de ludicidade dentro do ensino de ciências é trazer à discussão a formação de
professores, pois muitos ainda demonstram resistência ao uso do lúdico na sala de aula. A
ludicidade através dos jogos não é um simples brincar pelo brincar ou um momento de distração
em sala de aula, é um brincar com um propósito: o aprendizado.
A contação de história apesar de ser um recurso pouco explorado nas séries iniciais,
também pode ser utilizada dentro do ensino de ciências por ter um caráter interdisciplinar. Além
da alfabetização científica, ocorre mesmo que de forma indireta o letramento e a alfabetização
na idade certa. Assim como os jogos na perspectiva lúdica não podem ocorrer de forma
improvisada, o professor não pode contar uma história de maneira despreparada. Uma história
narrada de forma inadequada pode fazer com que a criança não se identifique pelo conteúdo e
não participe das atividades propostas pelo educador.
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É importante ressaltar o importante papel do professor no desenvolvimento dessas
atividades. Trabalhar o lúdico por ser algo imposta pela instituição não é o suficiente para que
se tenha êxito. O educador precisa querer ou sentir a necessidade de reavaliar suas práticas
docentes, caso contrário o que poderia auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, acabará
se tornando algo desastroso e ineficaz.
A inclusão da ludicidade na sala de aula, também não é um sinônimo de sucesso e
garantia de que os alunos irão aprender. É necessário entender que a sala de aula continua sendo
uma ambiente heterogêneo. Cada aluno é um ser único com suas complexidades e facilidades.
Cada aluno aprende no seu tempo e de formas diferentes.
Pode-se concluir que a ludicidade faz parte do cenário escolar e que ao utilizar esta
metodologia , o professor passa a ter um forte aliado no momento de ensinar e o aluno ganha
um forte aliado na aprendizagem.
Diante dos fatos expostos e à luz dos diversos autores, o objetivo não é anular a função
do livro didático ou do quadro branco. Eles continuam sendo recursos valiosos na sala de aula,
pois muitas escolas, principalmente escolas públicas localizadas no interior do Amazonas ou
no sertão nordestino, não possuem o tão sonhado laboratório de ciências e nem mesmo um
simples quadro branco para o professor. Diante das dificuldades podemos encontrar formas
diferenciadas de ensinar e propor aos educandos uma forma diferenciada de aprender.
A sala de aula pode ser um lugar incrível tanto para alunos quanto para professores. A
ludicidade pode facilitar esse processo de ensino e aprendizagem na disciplina de ciências que
para muitos estudantes é considerada uma disciplina complexa e decorativa.
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RESUMO
No Brasil viver como atleta é uma árdua missão na grande maioria das modalidades esportivas. Dentre estas
modalidades encontra-se o Beach Soccer que desde os meados dos anos 90 deu ao Brasil inúmeros resultados
internacionais e que durante duas décadas teve grande destaque na mídia televisa. Entretanto, no país do Beach
Soccer depois de 27 anos a estrutura dentro e fora das quatro linhas apresenta grandes problemas estruturais e
organizacionais. As dificuldades citadas acima interferem na possibilidade de iniciar e manter uma carreira no
esporte, principalmente dentro do nosso próprio país.
Palavras chave: Beach Soccer. Jogador. Atleta.

ABSTRACT
In Brazil, living as an athlete is an arduous mission in the vast majority of sports. Among these modalities is Beach
Soccer, which since the beginning of the 90s has given Brazil numerous international results and which for two
decades had great prominence in the television media. However, in the country of Beach Soccer after 25 years, the
structure inside and outside the four lines presents major structural and organizational problems. The difficulties
mentioned above interfere with the possibility of starting and maintaining a career in sports, mainly within our
own country.
Keywords: Beach Soccer. Player. Athlete.

INTRODUÇÃO
A carreira esportiva de um atleta passa por diversas fases desde a iniciação até a
aposentadoria. Passando por processos nos quais exige o investimento no treinamento para
competições iniciais, a participação de competições mais expressivas tais como eventos
regionais e estaduais, competições de alto nível em eventos nacionais e internacionais, bem
como a inserção em grandes clubes, profissionalizando-se no esporte (Marques & Samulski,
2009). Nesse contexto, para tornar-se um jogador de alto rendimento, é necessário ter disciplina
para treinar por muitos anos, dedicação quase que exclusiva para o esporte.
DESENVOLVIMENTO
No Brasil as pessoas apresentam grande resistência em relação ao planejamento
individual de carreiras, parece que para estes conduzir esse processo em função do status,
remuneração, prestígio é o que importa é viver o dia a dia sem um planejamento consistente
(GROHE, 2016). Porém a carreira esportiva, quando comparada com outras, pode ser
considerada relativamente curta.
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Com o surgimento do Beach Soccer no início dos anos 90, muitos jogadores de praia
viram no mesmo uma oportunidade de carreira na modalidade, que surgia de forma
avassaladora com a presença de grandes ídolos do Futebol de Campo, como Júnior, Zico,
Cláudio Adão e Paulo Sérgio, além do apoio da mídia, principalmente da Rede Globo e da
empresa de marketing Kock Tavares (PEREIRA, 2007 e 2015), (BARBOSA, 1998).
Para se adequar à legislação brasileira (Lei Pelé), no ano de 1998 a Koch Tavares fundou
a Confederação Brasileira de Beach Soccer (CBBS) e juntamente com 22 federações afiliadas
tinham o objetivo e a responsabilidade de organizar competições em todo o território brasileiro
para o fomento da modalidade (Confederação Brasileira de Futebol, 2021).
No entanto, poucos foram os jogadores de praia inicialmente que conseguiram firmar
um contrato para manter-se através da modalidade, dentre esses estavam, Negão, Magal.
Neném, Renan, Jorginho, Juninho, Benjamin e Robertinho os demais jogavam por cachês em
eventos. Durante muitos anos essa foi a máxima da modalidade, muitas pessoas jogando e
poucos realmente vivendo do Beach Soccer (PEREIRA e VALÉRIO 2020). É importante
esclarecer que hoje a Koch Tavares não participa mais do sistema e já há algum tempo não
investe na modalidade.
Em 2010 a Marinha do Brasil em parceria com a CBBS (antiga gestora do Beach Soccer
no Brasil) firmou contrato com a construção de um CT no CEFAN e na época a intenção era
incluir a modalidade nos Jogos Militares Mundiais e ser a nova casa do Brasil na modalidade.
Entretanto até hoje isso não foi implementado (ESPN, 2010; UOL ESPORTE, 2010). Desde
então alguns jogadores que defendem a Seleção Brasileira, na sua grande maioria tornaram-se
Sargentos Temporários.
No entanto, não há competições Militares da modalidade, fato que nos faz questionar a
existência desse projeto até hoje.
Alguns jogadores se prepararam ou se preparam para a hora de parar, podemos citar
alguns exemplos como Junior Negão que ao parar deu seguimento a sua Escolinha no Rio de
Janeiro e filiais em outros Estados, hoje o mesmo é gestor de Futebol. Bruno Malias que hoje
tem um projeto no Espírito Santo de Escolinhas de Beach Soccer, também se formou em
Educação Física enquanto ainda jogava e atualmente investe na carreira política através da
plataforma do esporte, Camilo e Raphael com passagens também pela Seleção também traçaram
caminhos parecidos com o de Bruno., Chumbinho formou-se em Educação Física, trabalhou no
exterior e foi auxiliar da Seleção Brasileira de Beach Soccer, Mão tem seu projeto no Espírito
Santo também e é formado em Educação Física e ministra aulas em uma Faculdade do seu
Estado. Robertinho também tem seu Projeto RG Goleiros (Escola de Formação de Goleiros e
Treinamento na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro), e é Profissional Provisionado em Educação
Física, além de ser comentarista da modalidade no SPORTV.
No Beach Soccer da mesma forma que ajudou no início ter jogadores renomados para
divulgar a modalidade, a frente tornou-se um problema em função do esporte ter surgido de um
patamar alto e sem se pensar ou praticar o desenvolvimento de Categorias de Base, e isto
persiste até hoje, somente havia olhos para a Seleção Nacional e uma vez por ano para o
Campeonato Nacional de Seleções. Somente cerca de duas décadas depois os Clubes realmente,
emprestaram sua imagem para realizar torneios, pois havia a necessidade de encontrar uma
nova fórmula para atrair patrocinadores para a criação de novos eventos (visão empresarial e
de desenvolvimento Esportivo) tanto em número como em qualidade, pois a fórmula anterior
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de Campeonatos de Seleções Regionais perdeu força, assim como a Seleção Nacional também
como atrativo televisivo.
Esses fatores influenciaram de forma direta as possibilidades dos jogadores de Beach
Soccer no mercado. A primeira geração remunerada encerrou o seu ciclo, e a empresa que
contratava os mesmos não participa mais da modalidade, e na Seleção os jogadores jogam por
cachês de valor irrisório. Muitas gerações se perderam no caminho e pior, as horas investidas
por anos em treinamentos e esperança, chegaram muitos meninos que em detrimento do tempo
investido nos treinos, das promessas de melhoria das condições da modalidade, fizeram esses
iludirem-se, e não se apegaram ao estudo, na formação profissional, no trabalho e hoje sofrem
com as dificuldades do mercado de trabalho competitivo e não conseguem firmar-se na vida.
Quando trabalhávamos de professor na Escola de Beach Soccer Craques da Areia, por
volta de 2004, toda semana tínhamos conversas antes do treinamento, para que os meninos não
deixassem de estudar e que o esporte deveria ser levado de forma a melhorar a condição física,
saúde, esportiva-social, recreativa e se possível as vezes ganhar até um dinheiro em eventos,
além de aproveitar para conhecer outros lugares e sua cultura. No entanto, jamais esquecer que
a possibilidade de um futuro melhor seria através do estudo.
Devido ao descaso com o esporte e por entreveros políticos, em 2013 criou-se a
Confederação de Beach Soccer do Brasil (BSB) com a chancela da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) como entidade máxima da modalidade no país, com o objetivo de
profissionalizar e fomentar o esporte (Confederação Brasileira de Futebol, 2021; Globo
Esporte, 2015). Entretanto, o que ocorreu foi um profundo retrocesso da modalidade tendo
participações vexatórias beirando o inacreditável, onde passamos a ver a seleção brasileira ter
o pior rendimento histórico em Copas do Mundo FIFA, sendo eliminado nas quartas de finais
nos mundiais de 2015, 2019 e 2021. Não lembrando em nada os anos de glória em que tínhamos
a hegemonia da modalidade.
Poucos são os jogadores que vivem de Beach Soccer hoje jogando no Brasil (contratados
da Marinha do Brasil), alguns por competência técnica conseguiram jogar em países como
Rússia, Itália, Israel, entre outros países da Europa com boa remuneração, mas a grande maioria
aguarda a organização da modalidade em nosso país, que por mais incrível que pareça, depois
de cerca de 27 anos ainda não temos um calendário consistente que dê segurança aos Clubes e
patrocinadores para investir na modalidade, não existe apoio ao desenvolvimento das
Categorias de Base, o Beach Soccer Feminino é quase que inexistentes, não existem atletas
filiados nas Federações nem tão pouco na Confederação (BSB), não há preocupação na
formação de novos treinadores, não há fiscalização consistente ou controle de quem trabalha
como Treinador e Preparadores Físicos na modalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim falta tudo, fica a esperança que as instituições que detêm o poder e o dever de
organizar o Beach Soccer no Brasil, realmente comecem a se mexer e desta forma ajudar aos
Clubes a venderem suas camisas para patrocinadores e desta forma ajudar não somente aos
jogadores, assim como também aos profissionais envolvidos na modalidade, assim como

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

57

muitos países da Europa estão fazendo, vamos nos apegar a esses bons exemplos e deixar as
vaidades de lado, vaidades essas que nos levaram a um atraso significativo e que ainda tem
tempo de ser corrigido.
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