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RESUMO 

Atualmente, um grande número de alunos sai das escolas apenas decodificando os símbolos e 
por conta desse fato, partiu à necessidade de buscar um mecanismo que atuasse como mola 
propulsora e pudesse propiciar algo inovador agregando valores ao básico da educação: a 
leitura e escrita. O presente objeto de estudo tem como finalidade diferenciar as praticas 
pedagógicas no que se refere a alfabetização de crianças no 1º ano do ensino fundamental, 
uma vez que, a cada dia que passa é visível o crescente numero de analfabetos funcionais, que 
transitam por todas as séries da educação básica. Acredita-se que a inovação metodológica, da 
junção da arte e alfabetização nas bases educacionais proporcionará um resultado positivo no 
produto final. Portanto, fazer o uso da arte é algo que valerá fazer a diferença e ao mesmo 
tempo atrelará à aquisição do código escrito a cultura. 
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ABSTRACT  

 

Currently, a large number of students leave school only to decode the symbols and on account 
of this fact, came the need to seek a mechanism that would act as a springboard for something 
innovative and could provide adding value to basic education: reading and writing. This 
object of study is aimed to differentiate the teaching practices in relation to literacy for 
children in 1st year of elementary school, since every day is showing the growing number of 
functional illiterates, who move through all series of basic education. Belived that the 
methodological innovation, the junction of art and literacy in educationation foundations, will 
provide a positive result in the final product. Therefore, making the use of art is something 
worth making a difference while towing the acquisition of code written culture. 

Key-words: Art, Literacy, Culture, Education. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O tema abordado propõe mostrar questões referentes à arte como agente motivador e 

facilitador no processo de aquisição da leitura escrita, em alunos do 1ª ano, visto que estes 

nunca tiveram acesso ao código alfabético.  

 Visualizando minimizar o analfabetismo funcional  supõe-se que essa proposta seja 

um diferencial, cuja finalidade é de mostrar a arte desde o início da vida escolar do aluno, 

proporcionando um leque de cultura extenso, e um caminho mais interessante para a 

aprendizagem.  

 A arte define-se com o propósito de aperfeiçoar a sensibilidade atrelada com a emoção 

e de desencadear um grande número de atividades que trabalham a questão da alfabetização. 

Consequentemente, a arte atua como ferramenta para o trabalho educativo bastante 

significante e fascinante, no qual torna os alunos mais afetuosos para um mundo novo de 

percepções. A aptidão e a flexibilidade do professor dependerão do desempenho e 

compromisso com sua missão.  A manifestação artística comunga do mesmo conhecimento 

científico, técnico filosófico seu modo de criação e inovação. Ou seja, o ato de criar, em 

qualquer das formas de conhecimento, a estrutura estabelece o mundo, contestando aos 

desafios que dele provêm, num processo imutável do ser humano e da realidade circundante.  

Os meios de expressão estão direcionados a diversos pontos como: idéia pelo desenho, 

inspiração pela palavra, criação pela construção, concepção pela música e pelo movimento, 

ampliando dessa forma a sensibilidade, a fluência e a flexibilidade. Esse vasto campo de 

habilidades e de formação de hábitos de trabalho e de vida é indispensável para o aprendizado 

de todas as áreas do programa escolar. Dentro da Música, o ritmo está presente na própria 

vida orgânica e nas mais variantes afinidades do indivíduo com seu meio.  

As crianças na infância batem palmas, sacodem o corpo e marcham, sob a influência 

da música. Já a melodia, o ritmo e a dança são cultivados desde as culturas mais simples. 

Enquanto as poesias com suas palavras e formas mexem com o ser humano, enfim, seus 

sentimentos mais intensos. A pintura, juntamente com o desenho e a escultura são outras 

formas de arte apontadas para a educação artístico-estética dos docentes.  
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A linguagem verossímil e social das crianças é empregada na atividade essencial 

destas. Sendo que seu processo de socialização é progressivo da aptidão de conhecer e 

conviver com o espaço social que a cerca, deste modo respeitando suas regras e padrões de 

comportamento, sendo a principio desde o momento em que a criança nasce, cresce com a 

disposição simbólica do pensamento que fornece condições para o avanço breve desse 

processo, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade de brincar e de interagir com outras 

crianças e a possibilidade de residir com outros grupos além do convívio familiar.  

O brincar é um componente fundamental da conduta humana e também a atividade 

mais essencial da infância, faz-se instrumento que promove o desenvolvimento equilibrado 

bem como a aprendizagem. Os tempos contemporâneos, além de extinguirem o sentimento 

geral de que o brinquedo é desnecessário, constitui de maneira positiva o papel respeitável de 

que ele tem no desenvolvimento motor e intelectual da criança.  

A arte transformou-se, hoje é entendida e estabelecida não mais como uma expressão; 

o público já não é mais indiferente, é  ativo como contribuinte/leitor dentro da linguagem da 

obra. Isso se dá as novas descobertas das linguagens técnicas, como: fotografia, rádio, cinema, 

TV, disco, entre outras, que são linguagens passíveis de serem refletidas.  

O ensino aprendizagem decorrido pela alegria e formosura da arte, acontece num clima onde 

as relações humanas são revestidas de maior aprazabilidade, e deve colaborar para a formação 

de um indivíduo letrado  a qual  resultará  uma educação legitimamente empenhada com a 

cidadania. 

2. ALFABETIZAÇÃO E ARTE 

 Alfabetização é o meio pelo qual o indivíduo decodificará o código escrito e que o 

tornará apto a ler e assim fazer o uso efetivo da língua. Partindo desse pressuposto vem-se 

propor o uso da arte como mais um subsídio para o processo de alfabetização. De forma 

alternativa propõe-se a utilização da música, teatro, dança e cinema, uma vez que se perdeu ao 

longo dos anos o prestígio das artes em sala de aula. 

 Toma-se a Grécia antiga como exemplo, na qual a arte já se fazia presente na vida de 

grandes homens, os quais puderam se deliciar com o que ela oferecia.  As manifestações 

artísticas no mundo grego alcançaram  notável desenvolvimento, refletindo as tradições e as 
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principais transformações que ocorreram nessa sociedade ao longo da antigüidade. Desse 

modo, percebe-se que a arte é algo imprescindível para a humanidade e para o aluno tem 

como finalidade o desenvolvimento da criatividade e imaginação que deve ser despertada 

como forma de liberdade do que deseja ser mostrado e exposto. 

Ao contrário do que muitos pensam, a sala de aula pode se tornar um lugar perfeito 

para a recriação, pois de acordo com a concepção sociointeracionista – o homem é construtor 

de seu próprio conhecimento, e essa construção está intrinsecamente ligada ao contexto 

social, histórico e cultural do aprendiz. Instrumentos simbólicos como, por exemplo, a 

linguagem verbal, a qual está presente no processo de aprendizagem e desenvolvimento, 

exerce forte papel na reorganização do pensamento. 

 Logo, acredita- se da necessidade de utilizar diversas formas artísticas para a 

alfabetização do indivíduo, pois dessa maneira agregaram-se valores da cultura à 

alfabetização, tornando o aluno em cidadão crítico e atuante no processo de cidadania 

conditio sine qua non. 

 

 3. ARTE: uma concepção de educar 

Na Idade Moderna, o avanço da ciência e da tecnologia possibilitou um 

desenvolvimento considerável de concepções e práticas educacionais no tocante as 

probabilidades positivas de uma aprendizagem edificada e que julga. Aos poucos esses 

métodos foram tomando forma nos procedimentos cotidianos da escola. 

A era clássica recupera o pensamento grego e romano, fazendo emergir uma 

personalidade humana nova, na qual foi possibilitada uma nova fundamentação pedagógica 

que os construtores da educação humanistas do século XVI priorizaram no trabalho educativo 

voltado à criança. Nomes, como Vitorino de Feltre, na Itália, Michel Montaigne e Rabelais, na 

França, Irmãos da Vida Comum, na Alemanha, e outros mais, lançaram as bases para a 

edificação de uma nova realidade educacional, na qual olhar direciona atenções no 

desenvolvimento cognitivo em uma das fases mais importante da vida do ser humano, isto é, a 

fase infantil. 

As idéias realistas de Comenius, no século XVII, repousando na fé da capacidade de 

todos os seres humanos, buscaram, em sua analogia entre o desenvolvimento da natureza e o 
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desenvolvimento do ser humano, estabelecer os parâmetros do encaminhamento do processo 

de aprendizagem, partindo do pensamento independente do homem para tudo aquilo que visse 

com os olhos e pudesse saber com a mente. (EBY, 1970, p. 159). A aprendizagem iniciada 

pelos sentidos foi sustentada por Comenius, pressupondo as impressões sensoriais adquiridas 

pelas experiências vividas pelas crianças ante o manuseio dos objetos para aprender fazendo. 

(EBY, 1970, p. 165). 

A ideia da independência no pensar, é oriundo do século XVII, tendo  John Locke 

como precursor, este, enfatizou que, através da descoberta que cada um realizava pela 

observação adquiria liberdade do pensar e do saber. Logo, a experiência passava a ser vista, 

como fonte do conhecimento, pois seria nela que se fundamentaria o conhecimento. (EBY, 

1970, pp. 251, 257-262). 

Segundo Lima (LIMA, 1976, pp. 52-67), a partir da reformulação que propõe a 

liberdade humana, derivada da interioridade mais elevada de cada um, se tornaria possível por 

meio da sucessiva investigação perspicaz como condição de progresso, ante a qual insere o  

homem na natureza, e este produto resulta na construção do homem pensante e responsável. A 

educação estaria pois, compromissada em formar o homem pensante, que visualizasse muito 

mais e que pudesse ver nas artes as respostas para muitas indagações pertinentes até então. 

 Essa necessidade de aprender com liberdade é vista até os dias atuais, pois a 

humanidade continua a busca  estabilidade corporal dinâmica com intuito de mobilizar seus 

sentidos e sensações, e nessa procura criar uma via relevante e estimulante para exploração 

sobre a natureza simbólica e lingüística do movimento, eis aí a arte pela arte e para o cultivo 

da sabedoria. 

A arte para algumas pessoas serve como ferramenta de transformação social e cultural. 

Assim, ela tem a função de criar o “belo”, não que sirva de ornamento, mas uma beleza 

intrínseca. Contudo, não é obrigada a explicar nada, pois não é um discurso lógico e, nesse 

sentido, não explica nada por conceitos. A arte nos faz sentir, por meio de uma obra concreta, 

possibilidades do mundo entrevista pelo artista. Ela nos traz a compreensão de certos aspectos 

do humanísticos. Logo, não é só uma forma de conhecimento, a não ser que entenda o 

conhecimento. Então, é mais um depoimento do mundo contido numa outra realidade, 

transfigurada.  
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Nesse âmbito a arte torna-se um dos métodos educacionais que se une ao ensino, 

servindo de fato como estímulo no desenvolvimento cognitivo e criativo que tem a capacidade 

de fazer com que os discentes assumam o mais elevado grau de respeito às necessidades dos 

indivíduos e às sociedades em que vivem. Dessa forma, esses fatores são indispensáveis neste 

período, para criar cidadãos responsáveis, promover a cultura e assegurar um futuro 

sustentável. 

A idéia renovadora da educação permanece constante nas discussões e debates dos 

educadores, entre os séculos XX e XXI. Novos subsídios educacionais são propostos, na 

tentativa de desvelar novas situações que possam estimular um aprendizado produtivo através 

de práticas pedagógicas aplicadas na escola. 

A base que fundamenta as propostas e teorias educacionais apresenta-se atrelada aos 

novos mecanismos e recursos tecnológicos que passam a compor o meio educacional. Tais 

propostas denotam ideais artísticos, uma vez que a arte é um dos caminhos cativantes que 

foram construindo o aparato que se constituiu, no tempo, a história da educação. 

Paulo Freire via a arte as coisas da natureza como arte e como um caminho 

simplificado para a aquisição do conhecimento pleno: 

Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam no 
canto dos pássaros – o do sanhaçu, o do olha-procaminho- que-vem, o do 
bem-te-vi, o do sabiá; na dança das copas das árvores sopradas por fortes 
ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos; as águas da 
chuva brincando de geografia: inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Os 
“textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam também 
no assovio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus 
movimentos; na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores 
– das rosas, dos jasmins – no corpo das árvores, na casca dos frutos. 

(FREIRE, 1983, p. 13). 
 
 

 
4.ALFABETIZAÇÃO X LETRAMENTO 
 
 

Segundo Magda Soares (2004), há uma polêmica muito grande que gira em torno do 

que seja letramento e alfabetização. Atualmente vários estudiosos não conseguem chegar num 

consenso. A autora sugere em seu texto, Letramento e Alfabetização: muitas facetas, mostrar 

numa proposta apenas aparentemente contraditória, a especificidade e, ao mesmo tempo a 
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indissociabilidade desses dois processos, tanto na perspectiva teórica quanto na perspectiva da 

prática pedagógica. 

 

 Para a autora, o termo alfabetização, corresponderia ao processo pelo qual se contrai 

uma tecnologia, a habilidade da escrita alfabética e da leitura desse código. Possuir esse 

mecanismo envolve a prática do conhecimento e treinamento das mais variadas formas, isto é, 

se faz necessário em primeiro plano entender como funciona do alfabeto, cravar na memória 

as diferenciações entre letra e som, bem como dominar seu traçado, fazendo o uso de material 

como lápis, papel e outros que os substituam. 

 Enquanto letramento, refere-se aos exercícios na prática e a competência da escrita , 

em situações reais nas quais os textos são produzidos, ou seja é fundamental que, além de 

decodificar o código escrito haja um entendimento do que ele quer dizer. 

No entanto, Magda Soares (1998), que, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, 

mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a 

escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. 

 Concordando com a autora Morais e Albuquerque (2004), afirma que para “alfabetizar 

letrando” é necessário: democratizar a vivência das práticas e de uso da leitura e da escrita; 

ajudar ao aluno a de forma ativa reconstruir a invenção social que é a escrita alfabética. 

Dessa maneira a proposta exposta por Magda Soares, é a de refletir profundamente 

sobre os aspectos que constituem uma prática de alfabetização no ponto de vista do 

letramento. 

A autonomização do processo de letramento, para qual se está tendendo 
atualmente, pode ser interpretada como a curvatura da vara ou o movimento 
de um pêndulo para o “outro” lado. O “lado” contra o qual essa tendência se 
levanta, aquele que, de certa forma, dominou o ensino da língua escrita não 
só no Brasil, mas também em outros países nas últimas décadas, baseia-se 
numa concepção holística da aprendizagem da língua escrita, de que decorre 
do princípio de que aprender a ler e a escrever é aprender a construir o 
sentido para e por meio de textos escritos, usando experiências e 
conhecimentos prévios.[...] (SOARES, 2004, p.12) 
 

Em suma, o que vale ressaltar é que se reconheça o que seja alfabetização de e sua 

especificidade, pois ela é entendida como um processo de aquisição e apropriação do sistema 

da escrita, alfabético e ortográfico. Depois, e como parte do processo, deve ser relevante que a 

alfabetização se desenvolva num contexo de letramento. 
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5. A AQUISIÇÃO DO CÓDIGO LETRADO POR MEIO DA ARTE 

Vale lembrar como foi nossa vida estudantil na educação infantil, pois seria possível 

vivenciar o prazer de escutar, ler e produzir histórias se nem mesmo dominávamos a escrita?  

Será que fomos ajudados a entender como se registram os sons da fala? Ou necessitamos 

conhecer por conta própria, à medida que copiávamos e silabas ou palavras não 

compreendíamos? 

Sabe-se que durante algum tempo o ensino da escrita foi feito mecanicamente, 

repetitiva e cansativa, cujos estudantes eram direcionados a memorizar silabas e palavras 

inteiras sem mesmo e entendera lógica que relacionava as partes sonoras e a sequência de 

letras correspondente. Assim, entende-se que existe num conjunto de conhecimentos a serem 

edificados, pois temos condições de criar desafios que levem os educandos a compreenderem 

que existe uma relação intrínseca entre a escrita e a pauta sonora. Logo, percebe-se que é uma 

descoberta involuntária, razão pela qual se torna imprescindível ajudar aos docentes a 

descobrir os princípios que regem a relação enigmática: parte falada/escrita das palavras.  

Dessa forma, torna-se um desafio constante alfabetizar letrando, uma vez que, implica 

aos docentes a busca de praticas e concepções que aliem o aprendizado e o prazer sem perder 

os princípios educacionais. Nesse sentido, a arte unifica o sentido de cultivar a sensibilidade e 

a emoção de desencadear um número enorme de atividades que trabalham diretamente a 

questão da alfabetização. Logo, ela torna o trabalho educativo mais interessante, atraente e 

sedutor não se limitando a um processo voltado apenas a uma faixa etária, mas sim a todas. 

 

  Assim, o ensino por meio da arte tem como priori a essência da busca pelo 

conhecimento e a comunicação, preceito que favorece o desenvolvimento da capacidade de 

ler-escrever. Isto é, educar por meio da arte não é apenas uma teoria, mas um processo de 

construção do conhecimento e que favorece o desenvolvimento de uma grande quantidade de 

atividade prática, sempre acompanhadas do teórico, principalmente  se forem desempenhadas 

nas fases iniciais do processo de alfabetização 
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